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สารจากประธานกรรมการ 
 

บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  มีควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี ประกอบกิจกำรดว้ยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และสังคมโดยรวม บริษทั 
จึงไดด้  ำเนินกำรจดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฒันำกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ โดยไดร้วบรวม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และคู่มือจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรและพนกังำนมำรวมไวใ้นท่ีเดียวกนั รวมทั้งเพิ่มเติมเน้ือหำและ
แนวทำงปฏิบติับำงส่วนใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั  เพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนยดึถือปฏิบติั  

 
 ทั้งน้ี จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ถือเป็นส่ิงส ำคญั เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมหลกับรรษทัภิบำล  ซ่ึงจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบบัน้ี ถูกออกแบบมำเพื่อช่วย
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกคนเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  และเป็นเคร่ืองมือท่ีท ำใหพ้นักงำน
ทุกคนเขำ้ใจบทบำท และหนำ้ท่ีของตนเองในฐำนะพนกังำน อีกทั้ง ยงัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงประกอบกำรตดัสินใจ
ในเร่ืองต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัได ้
 
 ทำ้ยน้ี เพื่อเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยึดถือปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และ
ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อธ ำรงไวซ่ึ้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) ต่อไป กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะตอ้งศึกษำ ท ำควำมเขำ้ใจใน และปฎิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) น้ีโดยเคร่งครัด เพรำะเรำมุ่งมัน่วำ่เรำจะตอ้งด ำเนินธุรกิจต่อไปขำ้งหนำ้ไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 

___________________________ 
  ( พล.อ.เลิศรัตน ์   รัตนวำนิช ) 

   ประธำนกรรมกำร     
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วสัิยทัศน์ 
 

บริษทัไดมุ่้งเนน้กำรพฒันำงำนดำ้นวิศวกรรมซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ให้มีพื้นฐำนท่ีมัน่คงภำยในระดบัประเทศและ
ขยำยอำณำเขตกำรด ำเนินธุรกิจออกไปในระดบัภูมิภำค โดยกำรคดัเลือกหุ้นส่วนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ  เรำคำดหวงัท่ีจะน ำ
บริษทั ไทรทนั เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ  ำกดั (มหำชน) เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ภำยในปี พ.ศ. 2566   ในขณะเดียวกนั เรำมีนโยบำยท่ีจะปรับกลยทุธ์กำรลงทุนเพื่อใหก้ลุ่มกำรลงทุนของเรำมีก ำไรจำกกำร
ลงทุนและรับรู้รำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ี เพื่อให ้TRITON เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจและใหผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทุนต่อ           
ผูถื้อหุน้ไดมู้ลค่ำสูงท่ีสุด 
 
 
 
 

พนัธกจิ 
 

1. เพิ่มมูลค่ำในธุรกิจหลกั และมีรำยไดร้ะยะยำวอยำ่งต่อเน่ืองโดยเนน้กำรลงทุนอยำ่งรอบคอบ 

2. มีฝ่ำยปฏิบติักำรและฝ่ำยบริหำรท่ีมีควำมเป็นเลิศ ยดึหลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 

3. ธ ำรงรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัแรก และมุ่งเนน้กำรบริหำรงำนใหเ้กิดผลตอบแทนต่อ

ผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

4. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และใหค้วำมส ำคญัต่อกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

5. ให้กำรสนับสนุนกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำงย ัง่ยืนโดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 
  



 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 หน้า 5 ของ 36 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 
 คณะกรรมกำรบริษทัเช่ือมัน่ว่ำ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงประกอบไปดว้ยกำรมีคณะกรรมกำรบริษทั และ
ผูบ้ริหำรท่ีมีวิสัยทศัน์ และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีกลไกกำรควบคุม และกำรถ่วงดุล
อ ำนำจเพื่อใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เคำรพในสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยำวอยำ่งย ัง่ยืน อีกทั้งค  ำนึงถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอีกดว้ย  

ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและน ำนโยบำยดงักล่ำวมำถือปฏิบติัเพื่อช่วย
ให้สำมำรถท ำตำมหนำ้ท่ีในฐำนะผูน้  ำองค์กรไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และสำมำรถน ำไปปรับใชใ้นกำรก ำกบัดูแลให้กิจกำรมีผล
ประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว น่ำเช่ือถือส ำหรับผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อประโยชนใ์นกำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำร
อยำ่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) พร้อมทั้งส่ือสำรให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนไดรั้บทรำบกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว ดัง่มีหลกักำรในกำรปฏิบติั ดงัน้ี  
 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในฐำนะผูน้  ำท่ีสร้ำงคุณค่ำ
ใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 2 ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 4 สรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรม และกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 6 ดูแลใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 7 รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 
หลกักำรปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 
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หลักการปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้  ำองคก์รท่ีตอ้งก ำกบัดูแลให้
องคก์รมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี กำรก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและน ำไปสู่ควำมยัง่ยืน ซ่ึง
ครอบคลุมถึงกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ วิสัยทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทั โดยมีกำรส่ือสำรต่อ
พนกังำนเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั มีควำมมุ่งมัน่ร่วมกนัสร้ำงองคก์รน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรสร้ำง
คุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนืทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละเดือน ฝ่ำยบริหำรตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร
ท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่และในกำรประชุมคณะกรรมกำรช่วงปลำยปี ฝ่ำยบริหำรจะร่วมกนัน ำเสนอโครงกำรท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ในอนำคต รวมทั้งประเมินควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำร โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั แนวโนม้ดำ้นกำร
ลงทุน เศรษฐกิจ และปัจจยัภำยในและภำยนอกอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยำว ซ่ึงขอ้เสนอแนะ
ต่ำงๆ ภำยในท่ีประชุมคณะกรรมกำรจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทัท่ีจะพฒันำหรือปรับปรุงใหมี้ผลกระกอบกำรท่ีดียิ่งข้ึน 
ภำยใตก้ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้งยงัเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพฒันำหรือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบ้ริษทัสำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำร
เปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

3. ก ำหนดกลยทุธ์ นโยบำย ระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ จรรยำบรรณทำงธุรกิจส ำหรับกรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำน
ให้ครอบคลุมทุกกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมทั้งจดัประชุมคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรเพื่อ
ติดตำมดูแลใหมี้กำรน ำกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติัอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง และรวบรวมนโยบำยต่ำงๆ ไวบ้นหนำ้เวบ็ไซตบ์ริษทั
เพื่อใชเ้ป็นหลกัในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม บนพื้นฐำนของควำมถูกตอ้ง เหมำะสม ค  ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ำยท่ีจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีแสดงถึงหลกักำรและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีพร้อมจะขบัเคล่ือนธุรกิจไปขำ้งหนำ้  อีกทั้งด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในฐำนะผูน้  ำในกำรก ำกบั
กิจกำร ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแล
ใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยค ำนึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส ำคญั นอกเหนือจำกผลประกอบทำงกำรเงิน 

4. คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรไว ้รวมถึงก ำหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรมีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและซ่ือสัตย์
สุจริตต่อองคก์ร และสำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยไดมี้กำรทบทวน
อยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี ไดมี้กำรแยกขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน ซ่ึงมีกำร
ก ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมีกำรติดตำมใหฝ่้ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
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หลักการปฏิบัติท่ี 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดร่้วมกนัก ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
ก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงชดัเจนทั้งระยะสั้นและระยะยำว มีกำรก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนและมีกำรน ำเสนอ
แผนงำนอยำ่งมีขั้นตอน ตำมกระบวนกำรท่ีมีมำตรฐำน สุจริต ตรวจสอบได ้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนใหส้ ำเร็จลุล่วงตำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไวท่ี้จะช่วยสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่บริษทั ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม และเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยว่ำส่ิงท่ีด ำเนินกำรไปนั้นได้บรรลุตำมวตัถุประสงค์หลกัขององค์กรท่ีก ำหนดไว ้โดยค ำนึงถึงสภำพ
เศรษฐกิจ สภำวะกำรแข่งขนัในตลำด ปัจจยัควำมเส่ียง และผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผำ่นๆ มำ  

 

 

หลักการปฏิบัติท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

 

 บริษทัมีควำมตระหนกัวำ่ ในกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งมีควำมถูกตอ้งเหมำะสมตั้งแต่กำร
สรรหำ คดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำด ำรงต ำแหน่ง กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  อีกทั้ง จะตอ้งมีกำร
ก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ แบ่งแยกขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีชดัเจนระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษทักบัฝ่ำยจดักำร ซ่ึงถือเป็นบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร และติดตำม
ใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้ำงกำรบริหำรบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำร

บรรษทัภิบำล คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำร  

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรท่ีมีจ  ำนวนเหมำะสมกบัองคก์ร และสำมำรถ

ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยเม่ือรวมกนัแลว้มีจ  ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน ทั้งน้ี มีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรไม่นอ้ย

กว่ำก่ึงหน่ึง ท่ีสำมำรถใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ และกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 1 

ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมด ซ่ึงมีจ ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกรรมกำรอิสระสำมำรถ
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ร่วมกนัท ำงำนกบัคณะกรรมกำรทั้งหมดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ นอกจำกน้ี 

เพื่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัไดก้ ำหนดใหบุ้คคลผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำน

กรรมกำรบริษทัมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี  

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรบริษทั 

1) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวนั เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุม 

2) ท ำหนำ้ท่ีประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเป็นผูค้วบคุมกำรประชุมใหมี้ประสิทธิภำพ เป็นไปตำม

ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3) ท ำหนำ้ท่ีประธำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยเป็นผูค้วบคุมกำรประชุมกำรประชุมใหมี้ประสิทธิภำพ และถูกตอ้ง

ตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบั 

5) สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำรบริษทั ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี 

ควำมรับผิดชอบ ตำมกฎหมำย และตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั  

6) ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้

 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัมีอ  ำนำจอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้ลกัเกณฑ์ 

ระเบียบ และ/หรือ ประกำศ และ/หรือ กฎขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฏหมำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอ  ำนำจอนุมติัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บมอบ

และถือเป็นเร่ืองส ำคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั กลยทุธ์ แผนธุรกิจ ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยทุน ค่ำใช่จ่ำย

ท่ีเกินกว่ำวงเงินท่ีก ำหนด กำรลงทุนในธุรกิจใหม่และกำรขำยเงินลงทุน โครงสร้ำงองคก์ร กำรแต่งตั้ง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง นโยบำยท่ีส ำคญั กำรตกลงเขำ้ท ำสัญญำท่ีส ำคญั ตลอดจนกำรฟ้องร้องและด ำเนินคดีท่ีส ำคญั 

กำรเขำ้ผกูพนัเง่ือนไขกำรกูย้มืเงิน และวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล กำรจ่ำยเงิน

ปันผลระหวำ่งกำล และกำรเสนอขออนุมติัจ่ำยเงินปันผลต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ก ำหนดให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำน

ท่ีสุด ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด หำกจ ำนวนกรรมกำรไม่เป็นสัดส่วนท่ี

หำรดว้ยสำมลงตวั จ  ำนวนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตอ้งใกลเ้คียงกบัจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดย

กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งแลว้ อำจไดรั้บเลือกกลบัมำด ำรงต ำแหน่งได ้ 

ในกรณีท่ีต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีมติดว้ยคะแนน

ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 
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68 และ 75 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำร

แทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

 

รายงานผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยให ้กรรมกำรทุกท่ำนตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย และส่งรำยงำน

ให้เลขำนุกำรบริษทัทรำบเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั

บริษทั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

คณะกรรมกำรบริษทัไม่มีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัซ่ึงกรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนไว ้

ทั้งน้ี ในกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวจะตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั 

 

การจ ากัดอายุและวาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษทัเช่ือวำ่ กำรมีกรรมกำรซ่ึงมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่อเน่ืองกบับริษทัเป็นส่ิงท่ีมีค่ำต่อบริษทั 

ดงันั้น จึงไม่ไดจ้  ำกดัคุณสมบติัในเร่ืองอำยุ และไม่ไดจ้  ำกดัจ ำนวนคร้ังสูงสุดของกรรมกำรท่ีถูกแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรง

ต ำแหน่งอีกคร้ังไว ้

 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงประโยชน์ควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษทั และเห็นว่ำเป็นปัจจยั

ส ำคญั ปัจจยัหน่ึงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ควำมหลำกหลำย

นั้น ไม่ไดจ้  ำกดัเฉพำะในเร่ืองเพศเท่ำนั้น  แต่ยงัรวมถึง อำยุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ ทกัษะและควำมรู้ 

ดงันั้น ในกำรสรรหำ และกำรพิจำรณำแต่งตั้ง กรรมกำรของบริษทัจะอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และใช้

หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกซ่ึงไดค้  ำนึงถึงผลประโยชนข์องควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย  

 

การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท 

1.การสรรหากรรมการอิสระ 

ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระไม่นอ้ย

กวำ่หน่ึงในสำม ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรอิสระมีกำร

ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกินกว่ำ 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระคร้ังแรก อยำ่งไรก็ตำม 
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หำกจะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรจะตอ้งพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลถึงควำม

จ ำเป็นดงักล่ำว และเปิดเผยซ่ึงเหตุในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อไปนั้นใหช้ดัแจง้ดว้ย ทั้งน้ี กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุน ดงัน้ี  

คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระดว้ย 

• ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ 

หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำนำนแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ  

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือไม่เคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อำจมีควำมขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำร ของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ี

ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี

ควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำน

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ี

ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึง

ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำรหรือหุ้นส่วนจดักำรของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

• ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

• ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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• ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำต หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ

เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมี

สภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำต หรือบริษทัยอ่ย 

 

 2.การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนทักษะและ

คุณลกัษณะของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัมีองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกบัทิศทำง                

กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และในอนำคตของบริษทั รำยละเอียดของหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ และขั้นตอนกำร

คดัเลือกกรรมกำรมีดงัต่อไปน้ี 

 

การคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำท่ีจะสรรหำกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำจะด ำเนินกำรตำม กระบวนกำร 

ดงัต่อไปน้ี 

1)   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะจดัท ำเป็นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำว่ำ

คณะกรรมกำรบริษทัยงัขำดควำมเช่ียวชำญในเร่ืองใด นอกจำกน้ียงัพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในดำ้นทกัษะ 

ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเป็นอิสระ อำย ุและเพศ 

2)   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำสรรหำบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตรงเกณฑท่ี์สุดจำก

แหล่งต่ำง ๆ ดงัน้ี 

      •       กรรมกำรของบริษทัเป็นผูแ้นะน ำ 

• ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั 

•       บริษทัท่ีปรึกษำภำยนอก 

•       ฐำนขอ้มูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอ

ช่ือ และคดัเลือกใหเ้หลือไวจ้  ำนวนหน่ึง หลงัจำกนั้นจะสัมภำษณ์บุคคลดงักล่ำว 

4)   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะส่งรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีสุดใหค้ณะกรรมกำรบริษทั

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งใน

กรณีท่ีต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุนอกจำกออกตำมวำระ 
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การแต่งต้ังกรรมการกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

ในกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมท่ีมีอยู่กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะ

พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ผลกำรปฏิบติังำน จ ำนวนคร้ังของกำรเขำ้ร่วมประชุม และกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม 

รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่  

หำกมีบุคคลไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ กรรมกำรท่ำนนั้นจะตอ้งไดรั้บกำรแนะน ำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและ

แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของกรรมกำรท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งคร้ังแรกในกำร

เรียนรู้ธุรกิจและกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทั โดยมีเลขำนุกำรบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ ใหแ้ก่

บุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 

 

การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะอนุกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยกลัน่กรอง
อย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ กรรมกำรจะไดรั้บค่ำตอบแทนตำมประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บัอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ
และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษทั ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ส ำหรับค่ำตอบแทนประเภทท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้) ซ่ึงมีทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน  

 
การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษทัมีกำรก ำหนดและแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรในระดบัต่ำงๆ ไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยใน

กำรพิจำรณำและตดัสินใจในเร่ืองท่ีส ำคญัๆ จะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และเพื่อไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจ
โดยไม่จ ำกดั 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จ านวนและตารางก าหนดการ
ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกเดือน อย่ำง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง และได้ก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้ำตลอดทั้ งปีเพื่อให้
กรรมกำรไดจ้ดัเวลำเขำ้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ังเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
ทั้งน้ี อำจจะมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น 



 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 หน้า 13 ของ 36 

 

องค์ประชุมและการออกเสียงลง
มติ 

กรรมกำรตอ้งมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ในกำรประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลำประชุมประมำณ 2-3 
ชัว่โมง ประธำนกรรมกำรบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้
เพียงพอส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยและกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็น
อิสระในประเด็นท่ีส ำคญั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
เ ก่ียวข้องอย่ำงเ ป็นธรรม รวมทั้ ง ฝ่ำยบริหำรท่ี เ ก่ียวข้องน ำ เสนอข้อมูล
ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคัญ  ทั้ ง น้ี  องค์ประชุมขั้ นต ่ ำ  ณ ขณะท่ี
คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมกำรอยูใ่นท่ีประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

วาระการประชุม 

ประธำนกรรมกำรบริษทัโดยกำรหำรือร่วมกบัประธำนกรรมกำรบริหำร และ
เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู ้ดูแลให้ควำมเห็นชอบในวำระกำรประชุม ซ่ึง
กรรมกำรท่ำนอ่ืนสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรือหัวขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น ำมำพิจำรณำได ้

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
แ ล ะ เ อ กส า รป ระกอบก า ร
ประชุม 

เลขำนุกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 
ยกเวน้เร่ืองท่ีตอ้งพิจำรณำเร่งด่วน ทั้งน้ีรูปแบบของเอกสำรประกอบกำรประชุม
จะมีบทสรุปซ่ึงแสดงถึงประเดน็ส ำคญัของเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจำรณำ 

การเข้าร่วมประชุม 

กรรมกำรทุกท่ำนมีควำมมุ่งมัน่ในกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีตนด ำรงต ำแหน่งอยู่ โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีควำม
พอใจกบักำรอุทิศเวลำของกรรมกำรเพื่อใหบ้รรลุตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ซ่ึงกรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่รร้อยละ 80 ของจ ำนวนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดท่ีไดมี้กำรจดัข้ึนในแต่ละปี 

รายงานการประชุม 

เลขำนุกำรบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและเสนอให้ประธำนกรรมกำร
บริษทัสอบทำนและส่งให้กรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมเห็น โดยจะด ำเนินกำรให้
แลว้เสร็จภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีประชุม ในรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบนัทึก
มติของท่ีประชุมและขอ้มูลไวอ้ยำ่งเพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

เลขานุการบริษัท 

เลขำนุกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัดำ้นกฎหมำย 
และกฎเกณฑ์ต่ำงๆท่ีคณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัด เอกสำร
ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ รวมทั้ ง มีกำร
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติของคณะกรรมกำร โดยบริษทัไดเ้ปิดเผย
คุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไว ้ซ่ึงเลขำนุกำรบริษทันั้นตอ้ง
ผ่ำนหลักสูตรรับรอง (certificate program) แล้วเรียบร้อยเพื่อเป็นกำรพฒันำ
ควำมรู้ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารท้ังคณะและรายบุคคล 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปีซ่ึงจดัท ำข้ึนภำยใต้
แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเห็นว่ำควำมมีประสิทธิผลของคณะกรรมกำรบริษัท (Board 
Effectiveness) เป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของบริษทั โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนนั้นมีวตัถุประสงคส์ ำคญัเพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรแต่ละท่ำน และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละชุด ไดส้อบทำนกำรปฏิบติังำนของ
ตนเองในปีท่ีผ่ำนมำ ตลอดจนไดช่้วยปรับปรุงในกำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยให้มีประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน โดยกระบวนกำรในกำรประเมินนั้น เลขำนุกำรบริษทัจะน ำส่งแบบประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรให้กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนในช่วงปลำยปี และรวบรวมผลกำรประเมินดงักล่ำว
จำกคณะกรรมกำรมำสรุปคะแนน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบถึงผลกำรประเมิน 
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรให้ดีข้ึน ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินประกอบดว้ยกำร
พิจำรณำหวัขอ้หลกั ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมกำรบริษทั :  แบบประเมินคณะกรรมบริษทัทั้งคณะ แบ่งกำรประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 
กรรมกำรรำยบุคคล : แบบประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำทหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย : แบบประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 
การพฒันาความรู้กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถดว้ยกำรส่งเสริมใหมี้กำรฝึกอบรมและกำร
พฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองแก่คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้เกิดควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ และแนวคิดใหม่ๆ 
ในกำรน ำมำปรับใชก้บักำรปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมกำรทุกคนไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกรรมกำร
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บริษทัและผูบ้ริหำรตอ้งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรขั้นพื้นฐำนของสมำคมส่งเสริมสถำบนั กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หรือ
หลกัสูตรอ่ืนๆ จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมำคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมำคมส่งเสริมสถำบนั กรรมกำรบริษทัไทย หรือองคก์รอิสระอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด  
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัในฐำนะเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) คณะกรรมกำร
บริษทัไดก้ ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

• ส่งเสริมใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม น ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำปฏิบติั 
• คดัเลือกบุคคลเป็นตวัแทนของบริษทัซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เขำ้ไปเป็นกรรมกำร 

และผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมสัดส่วนของกำรถือหุน้ 
• ก ำกบัดูแลโดยผำ่นกรรมกำรตวัแทนและผูบ้ริหำร และนโยบำยท่ีก ำหนดโดยบริษทัใหญ่ 
• พิจำรณำเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ กำรเพิ่มทุนหรือลดทุน กำรเลิกบริษทั รวมทั้ง 

นโยบำยท่ีส ำคญัต่ำงๆ 
• ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรของบริษทั 
• ดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ไดแ้ก่ กำร

ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั กำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ และทนัเวลำรวมทั้ง ดูแลใหมี้
กำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

• ตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวเ้พียงพอ และ
มีประสิทธิผล 
 
 
หลักการปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

 
 คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งทุกระดบั และเป็นส่วนหน่ึง ในกำรขบัเคล่ือน
บริษทัไปสู่เป้ำหมำย คณะกรรมกำรบริษทัจึงดูแลใหมี้กำรสรรหำและพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง
ทุกระดบัเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใส โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ ก ำหนดค่ำตอบแทนและมีกำร
ประเมินท่ีเหมำะสม รวมถึงก ำกบัดูแลใหก้ำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงและกลยทุธ์ของบริษทั  
 

4.1 การสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงสุด และการก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ครบถว้น เหมำะสม 
มีควำมเขำ้ใจในโครงสร้ำงและมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในธุรกิจของบริษทั สำมำรถน ำองคก์รพฒันำไปขำ้งหนำ้ได้  อีกทั้ง 
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จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีลกัษณะควำมเป็นผูน้  ำ ไม่มีพฤติกรรมเส่ือมเสีย โดยเม่ือผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองแลว้ คณะกรรมกำร          
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะน ำข้ึนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั  

ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกเ็ช่นกนั คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้มูลส่งต่อ
ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผลกำร
ด ำเนินงำนในระยะสั้ น เช่น โบนัส โดยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนนั้น จะค ำนึงถึงผลประเมินกำรปฏิบัติงำน  ผล
ประกอบกำรของธุรกิจ รวมถึงอำ้งอิงจำกมำตรฐำนของอุตสำหกรรมของธุรกิจเดียวกนัดว้ย 

 
4.2 การวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน  

ส ำหรับกำรสรรหำคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั  คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดมี้กำรก ำหนดแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งเม่ือเกิดกรณีท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรพน้จำก
ต ำแหน่ง หรือเม่ือต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรว่ำงลงหรือผูอ้ยูใ่นต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีใน
ต ำแหน่งได ้เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจด ำเนินไปโดยไม่หยดุชะงกั รวมถึงเพื่อรักษำควำมเช่ือมัน่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดม้ัน่ใจวำ่กำร
ด ำเนินงำนของบริษทัจะไดรั้บกำรสำนต่อ บริษทัจะมีระบบกำรใหผู้บ้ริหำรในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษำกำร
ในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มี
วิสัยทศัน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้มีควำมเหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป ซ่ึงคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร มีดงัน้ี 

1) กำรศึกษำไม่ต ่ำกวำ่ระดบัปริญญำตรี 
2) มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนในต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนข้ึนไป 
3) มีควำมเป็นผูน้  ำ และมีวิสัยทศันท่ี์กวำ้งไกล 
4) มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ์ และกำรจดักำรองคก์ร 
5) มีกำรตดัสินใจและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีสุขมุ รอบคอบ ค  ำนึงถึงประโยชนสู์งสุดขององคก์ร 
 
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมกำรบริษทัมีบทบำทเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูน้  ำเสนอหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรประเมินผลงำนเป็น
ประจ ำทุกปี ซ่ึงหลักเกณฑ์จะต้องเป็นกำรจูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำมำรถบริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำกหลกั กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว ทั้งน้ี จะตอ้งมีกำรส่ือสำรให้
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรับทรำบหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินเป็นกำรล่วงหนำ้ดว้ย  
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หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible  

Business) 

 
คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่

ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดใ้ห้กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกำรท ำควำมดี ตอบแทนและใหค้วำมช่วยเหลือต่อสังคมอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัท่ีผ่ำนมำไม่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี
ประเด็นฝ่ำฝืนทำงกฎหมำยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั อนัไดแ้ก่ กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบติัต่อ
แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในควำมรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน เพื่อให้สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน จึงจดัใหมี้กำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกรตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลูกคำ้ คู่แข่งขนั ผูร่้วมคำ้หรือเจำ้หน้ี ตลอดจนสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวะลอ้ม จะไดรั้บกำรดูแลจำกบริษทัดว้ยควำมเสมอภำคอยำ่งเคร่งครัดตำมสิทธิประโยชนแ์ละควำมคุม้ครอง
ดว้ยควำมเป็นธรรมและเหมำะสม ดงัน้ี 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผู ้
ถือหุน้ โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัในระยะยำว ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง กำรด ำเนินกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอยำ่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุน้ 

 
พนักงาน 

พนักงำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำสูงสุด และเป็นปัจจยัส ำคญัสู่ควำมส ำเร็จของบริษทั จึงไดมุ่้งพฒันำเสริมสร้ำง
วฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้ง ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และให้
ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรวำ่จำ้ง แต่งตั้ง และโยกยำ้ยพนกังำนจะพิจำรณำบนพื้นฐำนของคุณธรรม และกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำ
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ และยึดมัน่ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด  

 
 
 
 



 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 หน้า 18 ของ 36 

 

ลูกค้า 

บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ 
และ/หรือบริกำรท่ีดีมีคุณภำพ ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม รวมทั้ง รักษำสัมพนัธภำพท่ีดี จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 สินคำ้และบริกำร : ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับมำตรฐำนให้สูงข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง และจริงจัง เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกับสินคำ้และบริกำรอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริง 
 กำรรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ : กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดย

ไม่ได้รับอนุญำตจำกลูกค้ำ หรือจำกผู ้มีอ  ำนำจของกลุ่มบริษัทก่อน เว ้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย 
 
คู่แข่ง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขำด หรือ
ก ำหนดใหคู้่คำ้ตอ้ง ขำยสินคำ้ หรือบริกำร ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เท่ำนั้น และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้โดย
ใชว้ิธีกำรใดๆ ใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัต่อจริยธรรม  

 
สังคม และชุมชน  

บริษทัและบริษทัย่อยในฐำนะเป็นบริษทัไทย มีกำรประกอบกำรในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตส ำนึกใน
บุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบริษทั
มีกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพฒันำโครงกำรท่ีสำมำรถสร้ำงเสริมประโยชน์ต่อ
ชุมชนไดอ้ยำ่งมีรูปธรรม  

 
ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยไม่ลงทุนในธุรกิจท่ีท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ี ยงัไดส่้งเสริมใหบ้ริษทัในกลุ่ม
ผลิตสินคำ้ และให้บริกำรใดๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยค ำนึงถึงกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมกำรดูแลรักษำธรรมชำติ และอนุรักษ์พลงังำน โดยป้องกนั ลด 
จดักำร และดูแลใหม้ัน่ใจว่ำบริษทัไม่สร้ำงหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมกำรใชว้ตัถุดิบ 
กำรใชพ้ลงังำน กำรใชน้ ้ำ กำรใชท้รัพยำกรหมุนเวียน  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นตน้ 

 
คู่ค้า 

กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ใดๆ ตอ้งไม่น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั หรือขดัต่อกฎหมำยใดๆ มีกำร
ค ำนึงถึง ควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ กำรคดัเลือกคู่คำ้ตอ้งท ำอย่ำงยุติธรรม  ทั้งน้ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยถือว่ำคู่คำ้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำง Value Chain ให้กบัลูกคำ้ บริษทัไดก้ ำหนดกระบวนกำร
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จดัซ้ือจดัจำ้งและเง่ือนไขสัญญำหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม กำรช่วยใหค้วำมรู้ พฒันำศกัยภำพ และยกระดบัควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนให้ไดม้ำตรฐำน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คำ้เคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม รวมถึง
ติดตำมตรวจสอบและประเมินคู่คำ้เพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกิจระหวำ่งกนัใหไ้ดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 
เจ้าหนี ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่ในสัญญำ และถือปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีเป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืน เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และกำรดูแลหลกัประกนัต่ำงๆ  

 
ทรัพย์สินทางปัญญา  

ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เป็นทรัพยสิ์นและเคร่ืองมือส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน ฉะนั้น จึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งเคำรพสิทธิของเจำ้ของ
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โดยจะตอ้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจเขำ้ข่ำยเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคล
อ่ืน รวมถึงจะตอ้งช่วยกนัดูแลรักษำ และปกป้องทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัและบริษทัยอ่ย จำกกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำโดยบุคคลภำยนอกอีกดว้ย 
 

 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

 

 6.1 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ในระบบกำรบริหำรงำนและกำร
ปฏิบัติงำนโดยมุ่งหมำยให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมของผูป้ฏิบัติงำนทุกคน ในกำรน้ี บริษทัจึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึน เพื่อท ำหนำ้ท่ีก ำหนดกระบวนกำร นโยบำย กลยทุธ์ และแนวทำงในกำรบริหำรควำม
เส่ียงของบริษทัรวมถึงท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ 
และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบได้
อยำ่งมีระบบ ซ่ึงนอกจำกจะช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคห์ลกั และเป้ำหมำยท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นกำรสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัมีกำรด ำเนินงำนท่ีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์รอยำ่งเป็นรูปธรรม และสร้ำงกำรไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะเป็นผูก้ลัน่กรองในรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงโดยอำ้งอิงจำกคู่มือบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำและ
อนุมติัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกิจกำร ส ำหรับเป็นกรอบกำร
ปฏิบติังำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั เพื่อให้กรรมกำรบริษทัมี
ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทใ้นควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกิจกำรและอนุมติัในควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้และก ำกบัใหบ้ริษทัมี
กำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำกปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในองคก์รท่ีอำจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
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ท่ีก ำหนดไว ้อีกทั้งจะตอ้งมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ีเกิดข้ึนของควำมเส่ียงท่ีระบุไวเ้พื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียงและมี
วิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

 
6.2 การควบคุมภายใน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัไดป้ฏิบติัตำม
มำตรฐำนและกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในและกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษทั โดยสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ
อิสระ 

บริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกเพื่อเขำ้มำปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน) ท่ีเหมำะสม 
เพียงพอ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน โดย
จะตอ้งจดัใหมี้กำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมในทุกระดบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย และเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ   

 
6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัท่ีจะไม่ใหบุ้คลำกรของบริษทัแสวงหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อใหห้ลีกเล่ียง สถำนกำรณ์ท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ในดำ้นผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทักบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมิควรใน
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของบริษทัและกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและคณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
ในกำรท ำธุรกรรมส ำคญั หำกเป็นกรณีกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งไดรั้บเสียง
เห็นชอบตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดดว้ย 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่น 
คู่คำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทและบริษทัย่อย หรือกำรท ำงำนอ่ืนนอกจำกงำนของบริษทั ซ่ึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ี อีกทั้ง ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนพึงละเวน้กำรถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ท่ีอำจส่งผลใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีไม่ควรกระท ำ หรือไม่กระท ำกำรอยำ่งหน่ึง
อยำ่งใดท่ีควรท ำตำมหนำ้ท่ีของตน หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ี  
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 ในกรณีท่ีผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไดหุ้น้นั้นมำก่อนกำรเป็นพนกังำน หรือก่อนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะเขำ้ไปท ำ
ธุรกิจนั้น หรือไดม้ำโดยทำงมรดก พนกังำนดงักล่ำวจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหุน้ดงักล่ำวใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น
ทรำบ 
 
 6.4 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

บริษทั และบริษทัย่อย มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ จึงก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งด ำเนินงำนต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรให้
หรือรับสินบนอยำ่งเคร่งครัด โดยไดมี้กำรส่ือสำร ประชำสัมพนัธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั
และบริษทัย่อย ไม่ให้มีกำรเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งไม่ด ำเนินกำร หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีเขำ้ข่ำยดงักล่ำว และไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับ
สินบน เพื่อประโยชนท์ั้งต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย ต่อตนเองหรือบริวำร  

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัย่อย และจะตอ้งด ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขนัดว้ยกลยุทธ์ท่ีชอบธรรม และไม่รับ
ส่ิงของ หรือเงินจำกลูกคำ้ หรือคู่คำ้ รวมถึงจะตอ้งไม่ใหข้องขวญัหรือของก ำนลัท่ีมีค่ำทั้งทำงตรง และทำงออ้มแก่เจำ้หนำ้ท่ี
ของรัฐ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เวน้แต่เป็นกำรมอบใหต้ำมเทศกำลประเพณีนิยม เช่นเดียวกบักำรมอบใหแ้ก่
ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
6.5 การรับและการให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด  

ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัย่อย  อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนอำจรับ หรือให้ของขวญัไดต้ำม
ประเพณีนิยม โดยกำรรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ และของขวญัท่ีไดรั้บควรเป็น
ส่ิงท่ีมีมูลค่ำไม่มำกนกั และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด 

หำกผูบ้ริหำร และ/หรือพนักงำนได้รับของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยจำกผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ใหผู้บ้ริหำร และ/หรือพนกังำนดงักล่ำวรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น
ถึงกำรไดรั้บของขวญัดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญั อำจกระท ำไดห้ำกท ำดว้ยควำมโปร่งใส หรือท ำในท่ีเปิดเผย 
หรือสำมำรถเปิดเผยได ้
 
 6.6 การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งหลีกเล่ียงกำรใช้
ขอ้มูลภำยใน เพื่อประโยชนข์องตนโดยเฉพำะในกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือใหข้อ้มูลภำยใน
แก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนใ์นกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย อีกทั้งจะตอ้งมีกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อป้องกนักำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน และเพื่อ
หลีกเล่ียงขอ้ครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบุคคลภำยใน อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัมี
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ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลำกหลำย จึงตอ้งด ำเนินกำรใหมี้ควำมเสมอภำค และยติุธรรมทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
และเพื่อเป็นกำรป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำยบุคลำกรทุกระดบัของบริษทั ตลอดจนถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนท่ีไดรั้บทรำบหรือ
อำจไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งละเวน้กำรซ้ือหรือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย ในช่วงเวลำ 1 เดือนก่อนท่ีจะมีกำรเผยแพร่งบกำรเงิน หรือเผยแพร่สถำนะของ
บริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอ่ืน ๆ โดยบริษทัจะแจ้งช่วงเวลำท่ีควรงดซ้ือขำยหลักทรัพยข์องบริษัทให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัทรำบ  แต่หำกจะท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ก็ควรกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงั 
โดยไม่ใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดมี้กำรเปิดเผยในตลำดหลกัทรัพยใ์นกำรซ้ือขำย เม่ือท ำกำรซ้ือขำยแลว้ก็ควรรำยงำนกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์นั้ น โดยถือปฏิบัติตำมกฏระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 นอกจำกน้ี บริษทัยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรือ ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัจำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลให้กบัพนกังำนในระดบั
ต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัมีนโยบำยให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทรำบขอ้มูลเท่ำท่ีจ  ำเป็นต่อกำร
ปฏิบติังำนเท่ำนั้น ก ำกบัให้มีกำรใช้และเก็บรักษำขอ้มูลส ำคญัอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั และไดอ้อกมำตรกำรกำร
ป้องกนัเพื่อใหก้ำรปฏิบติัตำมนโยบำยเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนัดงัต่อไปน้ี 

1. จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รับรู้ไดเ้ฉพำะผูบ้ริหำรระดับสูง และเปิดเผยต่อ
พนกังำนของบริษทัตำมควำมจ ำเป็นเท่ำท่ีตอ้งกำรทรำบเท่ำนั้น และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบว่ำเป็นสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบั 
และมีขอ้ก ำนดในกำรน ำไปใช ้

2. บริษทัจดัระบบรักษำควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำนเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสำรลบั 
3. เจำ้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน จะตอ้งก ำชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
4. บริษทัไดอ้อกมำตรกำรลงโทษส ำหรับกำรใชข้อ้มูลภำยในไปในทำงมิชอบ ผูฝ่้ำฝืนจะถูกลงโทษ โดยเร่ิม

ตั้งแต่กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัเบ้ียเล้ียง ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง หรือำจให้ออกจำกงำน รวมทั้ง
ชดใชค้วำมเสียหำยแก่บริษทักรณีเกิดควำมเสียหำยเป็นตวัเงิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้น หรือถูกลงโทษ
ตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีเจตนำรมณ์ท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงประโยชนข์องบรรดำผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทั้งหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ดงันั้น บริษทัและบริษทัย่อย จึงก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรของบริษทัจะตอ้งมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลำ ทั้งรำยปีและรำยไตรมำส โดยบรรดำ
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวจะตอ้งถูกจดัท ำตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และ มีกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนุญำตท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกิจกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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 คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งใหค้วำมร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญำตในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และจะตอ้ง
ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของรำยงำนทำงกำรเงินจำกผูส้อบบัญชีรับอนุญำต  โดยคณะกรรมกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรจดัท ำค  ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร
เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส และใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ 
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษทัจดัใหมี้กำรด ำรงไวซ่ึ้ง
ระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลว่ำกำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ี
ผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั ตลอดจนมีแผนรองรับเพื่อแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงิน หำกอยูใ่นภำวะท่ีบริษทัประสบปัญหำทำง
กำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนไดเ้สีย 
 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 

 
คณะกรรมกำรบริษทัเคำรพในสิทธิและมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียม

กนั ไม่ว่ำผูถื้อหุ้นนั้นจะเป็นรำยย่อยหรือชำวต่ำงชำติ นกัลงทุนสถำบนัหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูถื้อหุ้นทุกรำยมีสิทธิและ
ควำมเท่ำเทียมกนั ดงัน้ี สิทธิในกำรไดรั้บใบหุน้ โอนหุน้ และสิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำร
บริหำรงำน อยำ่งสม ่ำเสมอ และทนัเวลำ สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไรร่วมกนัอยำ่งเท่ำเทียม สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้น แสดงควำมเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจำรณำตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัต่ำงๆ เช่น กำรแกไ้ข
ขอ้บงัคบับริษทั กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทั กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรออกหุน้เพิ่มทุน สิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูล
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั สิทธิในกำรขำยหุน้คืนใหก้บับริษทั เฉพำะกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึง
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เก่ียวกบัสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุ้นเห็นว่ำตน
ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม และสิทธิในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรบริษทั 

 
สิทธิในการลงคะแนนเสียง  
ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อ

หุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
 
การลงมติการประชุม 
การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งใช้มติเสียงขา้งมากของผูม้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียง อยา่งไรก็ตามในกรณีต่อไปน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
 การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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 การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 
 การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตลอดจนการออกหุน้กู ้
 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบับริษทั 
 การควบหรือเลิกบริษทั 
 
สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 การประชุมผูถื้อหุน้ถือเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้
การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 1 คร้ัง ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
และอาจเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้หรือเก่ียวกบัขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 
 ก่อนการประชุมบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 14 วนั และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตลอดจนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค  าถามล่วงหนา้มายงับริษทั
เพื่อตอบค าถามท่ีอาจมีจากผูถื้อหุน้  
 บริษทัไดเ้ปิดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละประจ าปี  และเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตาม 
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนของการให้สิทธิผูถื้อหุ้นผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์(www.triton.co.th) ของบริษทั 
 บริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย รวมทั้ง ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
 การจดัประชุมทุกคร้ังบริษทัมีนโยบายใหมี้การแต่งตั้ง กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
ออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม และแจง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
 ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชี จะเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูล ตอบขอ้ซกัถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเร่ิมการประประชุม บริษทัได้
ถือปฏิบติัให้มีการแถลงให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบสิทธิตามขอ้บงัคบัของบริษทั วิธีการในการด าเนินการประชุม 
วิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้ง  การตั้งค  าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ ทั้งน้ี ประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริม
ใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็นและซกัถาม ในท่ีประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั 
 บริษทัจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เพื่ออ  านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในการออกเสียง 
 บริษทัไดแ้จง้ถึงเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อใชใ้นการแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมในเอกสารแนบหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

 ภายหลงัการประชุมบริษทัก าหนดให้จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้แลว้เสร็จภายใน 14 วนัและมี
รายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งค  าถามและค าตอบท่ีเกิดข้ึนในท่ีประชุม ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมิไดม้าร่วมประชุมสามารถ
ตรวจสอบรายงานการประชุมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 
 

1. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ สูงสุดของบริษทั
และบริษทัย่อย เป็นส ำคญั และจะตอ้งอุทิศก ำลงักำยก ำลงัใจให้แก่งำนของบริษทัและบริษทัย่อย อย่ำงเต็มท่ี และสุด
ควำมสำมำรถ หลีกเล่ียงกำรท ำงำนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีมีผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้ง จะตอ้งปฏิบติังำนโดยประยุกตใ์ช้
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อใหบ้ริษทัเจริญกำ้วหนำ้ทดัเทียมกบัองค์กร
ชั้นน ำ  

2. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรม หลีกเล่ียงกำรใช้
อ  ำนำจหนำ้ท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ่ื้นอำศยัอ ำนำจหนำ้ท่ีของตน ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม แสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้น   

3. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย รักษำช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่ใหร้้ำยหรือใหข้อ้มูลข่ำวสำรอนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษทั
และบริษทัยอ่ย และหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก ในเร่ืองท่ีอำจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

4. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งเอำใจใส่อย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ และ
พฒันำบริษทัและบริษทัยอ่ย ไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

5. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีภำยในบริษทัและบริษทัยอ่ย  
6. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งไม่น ำเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของเพื่อนร่วมงำน ผูบ้งัคบับญัชำ และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไปวิพำกษว์ิจำรณ์ในทำงท่ีเส่ือมเสีย 
7. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งรับฟังควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของเพื่อนร่วมงำน ผูบ้งัคบับญัชำ 

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และพิจำรณำน ำไปใชใ้นทำงท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยปรำศจำกอคติ 
8. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งเคร่งครัด 
9. ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งงดเวน้กำรให้ของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูบ้งัคบับญัชำหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรืองดเวน้กำรรับของขวญัหรือประโยชนอ่ื์นใดจำกผูบ้งัคบับญัชำหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
10. ผูบ้ริหำรจะตอ้งใหค้วำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของตนใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ รวมทั้งให้

ค  ำปรึกษำและแนะน ำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
11. ผูบ้ริหำรจะตอ้งพึงใชห้ลกัคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรรับบุคคลเขำ้ท ำงำนกำรประเมินผลงำน

และศกัยภำพ กำรใหร้ำงวลักรณีต่ำงๆ กำรลงโทษ เป็นตน้ 
12. ผูบ้ริหำรจะตอ้งส่งเสริม และพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้เจริญกำ้วหน้ำใน

อำชีพกำรงำน 
13. ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของพนกังำน มีควำมยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั  
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14. ผูบ้ริหำรจะตอ้งส่งเสริมใหก้ำรท ำงำนมีประสิทธิภำพสูงข้ึน มีกำรก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
อยำ่งใกลชิ้ด และคอยแนะน ำใหมี้กำรปรับปรุงงำนอยูต่ลอดเวลำ และเนน้ย  ้ำเร่ืองกำรใชท้รัพยำกรของบริษทัและบริษทัย่อย 
ท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัใหคุ้ม้ค่ำมำกท่ีสุด 

15. ผูบ้ริหำรจะตอ้งท ำตนเป็นตวัอยำ่งท่ีดีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเร่ืองกำรท ำงำนอยำ่งทุ่มเท
ใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ย และกำรยดึมัน่ในจรรยำบรรณและจริยธรรม 

16. พนกังำนทุกคนจะตอ้งใหค้วำมเคำรพต่อผูบ้งัคบับญัชำ และจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมำยของ
ผูบ้งัคบับญัชำ อีกทั้งจะตอ้งปฏิบติังำนตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ 

17. พนกังำนทุกคนจะตอ้งไม่รำยงำนขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือเสนอควำมเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชำ อีกทั้ง
จะตอ้งไม่กล่ำวร้ำยผูบ้ริหำร และพนกังำนอ่ืนๆ โดยปรำศจำกมูลควำมจริง 

18. พนกังำนทุกคนจะตอ้งมีสัมมำคำรวะ และมีควำมสุภำพต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพื่อนพนกังำนทุกคน และไม่
ปฏิบติังำนขำ้มผูบ้งัคบับญัชำของตนเวน้แต่เป็นเร่ืองเร่งด่วน ซ่ึงกรณีน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ตอ้งรีบรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำของ
ตนใหท้รำบโดยเร็ว 

19. พนกังำนทุกคนจะตอ้งท ำงำนโดยใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั โดยฟังควำมเห็นของผูอ่ื้นตำมควรแก่กรณี ไม่แอบ
อำ้งเอำผลงำนของผูอ่ื้นมำเป็นของตน พึงเคำรพในสิทธิของพนกังำนอ่ืนท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั 

20. พนักงำนทุกคนจะตอ้งรักษำและเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมคัคี ระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงหมู่คณะ และ
จะตอ้งท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม และช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั  
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การปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ 
 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย อยำ่งเคร่งครัด อีกทั้ง ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งเคร่งครัด 
 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และรับทรำบถึงบรรดำกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขบรรดำ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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หลกัความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลบั 
 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งรักษำขอ้มูลหรือข่ำวสำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสำธำรณะไวเ้ป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มูลข่ำวสำรดงักล่ำวไปใชแ้สวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้ง กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งพึงหลีกเล่ียงกำรเปิดเผย หรือกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย อยำ่งเดด็ขำด 
 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งรักษำควำมลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้
เอกสำรหรือข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัและบริษทัย่อย ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูอ่ื้นซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อย ทั้งน้ีรวมถึงกำรไม่ให้เอกสำรหรือข่ำวสำรของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่
บุคคลภำยนอก เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำกผูบ้งัคบับญัชำ 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งดูและรักษำ และปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บมำ และใชค้วำม
ระมดัระวงัอยำ่งสูงสุดในกำรจดักำรกบัขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตวัของเจำ้ของขอ้มูล โดยบริษทัและบริษทั
ย่อย จะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในทำงธุรกิจตำมท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้จง้แก่เจำ้ของขอ้มูลในขณะท่ี
รวบรวมขอ้มูลเท่ำนั้น  
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สภาพแวดล้อมการท างาน 
 

 กรรมกำร และผูบ้ริหำรพึงสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมสะอำด สะดวกสบำย มัน่คง และมีควำม
ปลอดภยั อีกทั้ง กรรมกำร และผูบ้ริหำรพึงปกครอง และบงัคบับญัชำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำดว้ยเมตตำธรรมและจริยธรรม พร้อม
ทั้งสร้ำงบรรยำกำศในสถำนท่ีท ำงำนใหมี้ควำมอบอุ่นเป็นกนัเอง  
 
 พนักงำนทุกคนตอ้งร่วมสร้ำง และรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี และควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่
พนกังำน 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนบนพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค  ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงทำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ วฒันธรรม อำย ุเพศ ระดบักำรศึกษำ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ  
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งรับฟัง และติดตำมควำมคิดเห็นของพนกังำนท่ีมีต่อองคก์รในดำ้นต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง 
โดยจดัใหมี้กำรส ำรวจควำมควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัของพนกังำนเป็นประจ ำในทุกปี เพื่อใหท้รำบควำมคิดเห็นของ
พนักงำนท่ีมีต่อบริษทัและบริษทัย่อย  และน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำวิเครำะห์ผลท่ีไดรั้บจำกกำรส ำรวจ เพื่อหำแนวทำงในกำร
ปรับปรุงผลท่ีไดจ้ำกขอ้คิดเห็นเหล่ำนั้น  
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สิทธิทางการเมือง 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ยดึถือหลกัปฏิบติัดำ้นควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ย จึงมีนโยบำย
บริหำรงำนตำมกฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ฝักใฝ่กำรเมือง และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองอยำ่งเคร่งครัด  
 
 อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนสำมำรถให้ควำมสนับสนุนเป็นกำรส่วนตวัต่อพรรค
กำรเมือง นกักำรเมือง หรือผูส้มคัรชิงต ำแหน่งทำงกำรเมืองไดต้ำมควำมตอ้งกำรของตน ตรำบเท่ำท่ีกำรสนบัสนุนดงักล่ำว
ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือเก่ียวขอ้งกบัเงินทุน หรือแหล่งทรัพยำกร
อ่ืนๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนคนหน่ึงคนใดด ำเนินกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด 
ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้ม ในลกัษณะท่ีเป็นกำรกำรชกัจูงหรือผลกัดนัในรูปแบบใดๆ ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน
คนอ่ืนๆ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนพรรค
กำรเมือง นกักำรเมืองหรือผูส้มคัรชิงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
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ความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 

บริษทัยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยหลกักำรบริหำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีจรรยำบรรณ ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำสังคม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ดงันั้นเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบักำร
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

1. หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัด ำเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหำรจดักำรท่ีมีควำมโปร่งใส ประกอบกิจกำรดว้ย
ควำมเป็นธรรม มีประสิทธิภำพและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตใน
กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั มุ่งมัน่สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ รวมทั้งรักษำสัมพนัธภำพท่ีดีมุ่งเนน้กำรท ำ
กำรคำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 

2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัมีเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ในทุก
รูปแบบ รวมทั้งมีมำตรกำรป้องกนัและบริหำรควำมเส่ียงดำ้นทุจริตอยำ่งชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัปรำศจำก
กำรมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฎิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม บริษทัตระหนกัและเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของ
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนยดึตำมหลกัควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกนั โดยบริษทัไดส้นบัสนุน
ใหพ้นกังำนทุกคนเคำรพในกำรปกป้องสิทธิของตนท่ีเป็นกำรกระท ำ ท่ีไม่ละเมิดต่อสิทธิของผูอ่ื้นและยึดมัน่ในกำรปฏิบติั 
ตำมหลกัสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐำนของศกัศรีควำมเป็นมนุษยต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ในดำ้นกำรปฎิบติัต่อแรงงำน บริษทั
ไม่สนบัสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำนหรือท ำงำนเกินระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรไม่ใชแ้รงงำนเด็ก และบริษทัยงั
ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรดำ้นต่ำง ๆ ส ำหรับพนกังำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำฝึกฝนทกัษะควำมรู้
และเพิ่มพูนศกัยภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้ งมีกำรเล่ือนต ำแหน่งโดยพิจำรณำตำมผลปฏิบติังำน ไม่เอนเอียง มีกำรก ำหนด
เง่ือนไขกำรจำ้งงำนของพนกังำนท่ีเหมำะสม และใหค้่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

4. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษทักระตุน้ใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกเร่ืองกำรใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
กำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม่ กำรใช้พลงังำนน ้ ำ ไฟฟ้ำอย่ำงคุม้ค่ำ และกำรจัดกำรกับของเสีย รวมถึงให้ควำมรู้ถึง
ผลกระทบท่ีก่อเกิดจำกกำรไม่รักษำส่ิงแวดลอ้ม 

5. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม บริษทัให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน ตำมควำมเหมำะสม 
รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหทุ้กคนไดรู้้จกักนัแบ่งปันส่ิงดี ๆ 
ตอบแทนสู่สังคมใกลเ้คียง  

ทั้งน้ี ในกำรบริหำรจดักำรองคก์รไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมกรอบนโยบำยขำ้งตน้ และกำ้ว
ไปสู่อีกขั้นของกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนท่ีครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีดี เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมัน่คงทำงธุรกิจ และควำมมัน่ใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยในกำรขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตไปพร้อมกนัอยำ่งย ัง่ยนื 
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ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัภำครัฐ ตลอดทั้งผูท่ี้
ท ำงำนภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั ใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำงเสริมควำมสัมพนัธ์อนัดี
ต่อสังคม ร่วมกบัภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหก้ำรสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน                
ต่ำง ๆ ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด พร้อมทั้ งเสริมสร้ำงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยัในกำร
ปฏิบติังำนแก่ทุกคนในองค์กรดว้ยกำรจดัหำหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกำรยกระดับควำมรู้และเสริมสร้ำง
แนวทำงในกำรปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร และเพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจควบคู่กบักำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื  

กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลใชบ้งัคบั 
และให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผลบงัคบัใช้
ดงักล่ำว เพื่อกำรน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกคนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม และจะด ำเนินกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจใหพ้นกังำนทุกคน
เขำ้ใจและปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำของบริษทัและบริษทัย่อย ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมกำร
ปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต ่ำกว่ำค่ำมำตรฐำนท่ียอมรับได้ และก ำหนดให้มีกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและอย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยใหค้วำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรกำรใชพ้ลงังำน สำธำรณูปโภค และของเสีย เช่น น ้ ำ ไฟฟ้ำ ขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งรณรงคใ์หมี้กำรใชท้รัพยำกรท่ีมีจ  ำกดัอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดย
กำรลดกำรใช ้ใชใ้ห้คุม้ค่ำ และน ำกลบัมำใชใ้หม่ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนและเสริมสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและวิธีกำรท่ีก ำหนด พร้อมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อลด
อุบัติเหตุ และป้องกันกำรเจ็บป่วยจำกโรคท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะน ำไปสู่ผลกระทบด้ำน               
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน 
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การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
 

 พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย มิใหเ้กิดควำม
เสียหำย สูญหำย และมิใหเ้กิดกำรน ำทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย ไปใชอ้ยำ่งไม่เหมำะสม ไร้ประสิทธิภำพ และไม่
เกิดประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัย่อย อย่ำงเต็มท่ี อีกทั้ ง มิให้มีกำรน ำทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย ไปใช้เพื่อ
ประโยชนส่์วนตนหรือเพื่อประโยชนข์องผูอ่ื้น 
 
 ทรัพยสิ์นดงักล่ำวหมำยถึงทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สังหำริมทรัพย ์อสังหำริมทรัพย ์เทคโนโลยี 
ควำมรู้ทำงวิชำกำร เอกสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยสำธำรณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ 
ประมำณกำรทำงกำรเงิน ขอ้มูลดำ้นทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ 
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การดูแลติดตามและการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ  
 

บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบติังำน ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อ
ส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนในนำมของบริษทั ดว้ยพฤติกรรมท่ีเหมำะสมและใช้
เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีเส่ียงต่อกำรขดัจรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจเล่มน้ีถือ
เป็นกำรท ำผิดวินยั พนกังำนอำจถูก ตกัเตือน พกังำน หรือปลดจำกกำรเป็นพนกังำน  

1. ถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนกังำนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด  

2. กรรมการ และผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้  าในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ตลอดจน ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

และไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบแนวปฏิบติั ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณน้ี  

 บริษัทและบริษัทย่อย จะต้องด ำเนินกำรให้มีกำรทบทวนจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้
จรรยำบรรณธุรกิจมีควำมเหมำะสมกบัภำวกำรณ์ และสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีอำจจะเปล่ียนแปลงไปไดต้ลอดเวลำ 
 ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนคนหน่ึงคนใดมีขอ้สงสัย หรือประสบปัญหำในกำรท ำควำมเขำ้ใจหรือ
ประสบปัญหำในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ หรือกรณีจรรยำบรรณธุรกิจมิได้ก ำหนดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไวโ้ดย
เฉพำะเจำะจง ขอใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนทุกคนพึงตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวก่อนท่ีจะตดัสินใจด ำเนินกำร
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ว่ำเร่ืองท่ีจะด ำเนินกำรนั้นเป็นเร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมำยหรือไม่ และเร่ืองท่ีจะด ำเนินกำรนั้นขดัต่อนโยบำย 
ค่ำนิยม และวฒันธรรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือไม่ และเร่ืองท่ีจะด ำเนินกำรนั้นเป็นเร่ืองท่ีสังคมยอมรับและสำมำรถ
เปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ และเร่ืองท่ีจะด ำเนินกำรนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย หรือไม่ และเร่ืองท่ีจะด ำเนินกำรนั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือไม่ 
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การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน 
  
 บริษทัและบริษทัย่อย คำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนร่วมกนัสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้  ำเนินกำรใหมี้ช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรกระท ำ
อนัเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือเป็นกำรละเวน้กำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย และไดก้ ำหนด
แนวปฏิบติัในกำรพิจำรณำและสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข ์หรือร้องเรียนกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือเป็นกำรละเวน้
กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจไว ้โดยบรรดำขอ้มูลท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนจะถือเป็น
ขอ้มูลควำมลบั ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อย จะท ำกำรเก็บรักษำขอ้มูลดังกล่ำวอย่ำงดีท่ีสุด และผูร้้องเรียนจะได้รับควำม
คุม้ครองไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ในระหว่ำงกำรสอบสวนและภำยหลงักำรสอบสวน อีกทั้งจะด ำเนินกำรกบับรรดำขอ้ร้องเรียน
อยำ่งเสมอภำค โปร่งใส และเอำใจใส่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำสอบสวนขอ้ร้องเรียนอยำ่งเหมำะสม 
และเป็นธรรม  
 ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน ผำ่นทำงช่องทำง ดงัน้ี 

ก) ไปรษณีย ์:  คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  
                   เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ ์ มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลำดพร้ำว  
                   เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

ข)   โทรศพัท ์ :  02-553-5000 
ค)    E-mail     : whistleblowing@triton.co.th 
ง)    เวบ็ไซตบ์ริษทั : https://www.triton.co.th/th/corporate-governance/#th-whistle-blowing  

 
กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

1. รวบรวมข้อเท็จจริง เม่ือมีผูร้้องเรียนการกระท าใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการรวบรวม
ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการกระท าความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
หรือการไม่ปฏิบติัตาม จรรยาบรรณของบริษทั หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง 
หรือ ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องนั้น ๆ  

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล คณะกรรมการสอบสวนจะเป็นผูป้ระเมินผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อ
พิจารณาขั้นตอน และ วีธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง  

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ผูถู้กร้องเรียนมีความผิด 
จริง ในกรณีท่ีเป็นพนักงานของบริษทัจะไดรั้บโทษทางวินัยตามขอ้บงัคบัของบริษทั  แต่หากเป็น บุคคลภายนอกซ่ึงได้
กระท าการนั้น ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั้น ๆ  

4. รายงานผล ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ท่ีรายงานผลใหพ้นกังานทราบ หากพนกังานผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน
เปิดเผยตนเอง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองประเด็นส าคญัและมีผลกระทบต่อความเสียหาย ต่อบริษทัใหร้ายงานผลต่อผูบ้ริหาร

mailto:whistleblowing@triton.co.th
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ระดบัสูงสุดของบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษทั พร้อมหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กิด
กรณีดงักล่าวซ ้ า 

 
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบจะไดรั้บความคุม้ครอง ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
1. สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความ

เสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษทัสามารถรายงานความ คืบหนา้ ช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

2. บริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือตวั ช่ือสกุล ท่ีอยู่ รูปถ่าย หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ไดแ้ลว้ด าเนินการ
สืบสวนวา่มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่  

3. ผูรั้บขอ้ร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
ความเสียหาย แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน  

5. ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ จะไดรั้บความ
คุม้ครองจากบริษทัว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะลดต าแหน่ง เลิกจา้ง ลงโทษ ใหผ้ลทางลบหรือด าเนินการใดท่ีเกิด
ผลร้ายต่อบุคคลดงักล่าว  

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นเท็จ  
หากบริษทัพบวา่ การแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนใดๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสูจนไ์ดว้า่เป็นการกระท าท่ีมีเจตนาไม่สุจริต 

เป็นเท็จ และตั้งใจใหเ้กิดความเสียหาย ในกรณีท่ีเป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัของบริษทั แต่
หากเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงไดก้ระท าการนั้น ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบั
บุคคลนั้นๆ 


