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ความหมายและความสําคัญของการกาํกบัดูแลกจิการที3ดี 

ความหมาย  
 การจดัให้บริษทัฯ มีโครงสร้าง กระบวนการ และกลไกในการบริหารจดัการ ที2มีความสัมพนัธ์และ
เชื2อมโยงกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผูถื้อหุ้น พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ เพื2อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั ซึ2 งจะนาํไปสู่ความเจริญกา้วหน้าอย่างย ั2งยืนและเพิ2มมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นระยะ
ยาว ควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม  

 
ความสําคัญ  

1. เพื2อเสริมสร้างระบบการบริหารจดัการที2ดี โปร่งใส ชดัเจน เพื2อสร้างความสามารถในการแข่งขนั และ
ศกัยภาพในการแข่งขนั ป้องกนั และขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที2อาจเกิดขึ:น  

2. เพื2อเพิ2มความเชื2อมั2นใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน หน่วยงานกาํกบัดูแล และสังคม ตลอดจนผูมี้ส่วน
ไดเ้สียโดยรวม และเชื2อมโยงระหวา่งกรอบแนวคิด ความรับผดิชอบ และสัมพนัธภาพที2ดีร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  

3. เพื2อเป็นเครื2องมือที2ส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานและการบริหารจดัการบรรลุตามเป้าหมาย 
 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที3ดี  
1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนยึดมั2นในการปฏิบติัตามกฎหมายและนาํหลกัการ

กาํกบัดูแลที2ดีมาปรับใชใ้นการดาํเนินงานโดยบูรณาการกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที2มีประสิทธิภาพ ซึ2 งจะนาํไปสู่การเพิ2มความ
เชื2อมั2นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ตลอดจน
อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในเรื2องต่างๆ  

3. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือที2ดีระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมทั:งกาํหนดช่องทางที2เหมาะสมในการสื2อสารระหวา่งกนั  

4. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพื2อเป็นแนวปฏิบติัต่างๆ ต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาทิ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้และผูบ้ริโภค คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี:  พนกังาน ชุมชน สังคม 
และสิ2งแวดลอ้ม 
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5. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และพิจารณาอนุมติัแนวทางการกาํหนด
กลยทุธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกาํกบัและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที2กาํหนดไว ้เพื2อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม  

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที2และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม และฝ่ายจดัการ อยา่งชดัเจน 
ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี2ยง ระบบ
การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั:งการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที2เหมาะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้จดัทาํงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีที2รับรองทั2วไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอและเชื2อถือได้ ตลอดจนจดัให้มี
ผูส้อบบญัชีที2มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ  

8. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทัฯ มีการสื2อสารและเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที2เกี2ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั:ง
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที2มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื2อถือได ้โปร่งใส 
ทั2วถึง และทนัเวลา ผา่นช่องทางต่างๆ และฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ที2สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและเท่า
เทียมกนั  

9. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตั:งคณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม เพื2อช่วยพิจารณากลั2นกรอง
งานที2มีความสาํคญัและรายงานผลการปฏิบติังานต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ2าเสมอ รวมถึง
รายงานการปฏิบติังาน เพื2อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

10. คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย  อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี2ยง เป็นตน้  เพื2อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในระหวา่งปีที2ผา่นมา เพื2อสามารถ
นาํมาแกไ้ขและเพิ2มประสิทธิภาพการทาํงาน โดยนาํเสนอผลการประเมินที2ไดต่้อที2ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเพื2อรับทราบ  

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรในตาํแหน่งบริหารที2สําคญัทุกระดับอย่าง
เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 

12. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคญัในการจดัให้มี คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื2อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รับทราบ ทาํความเขา้ใจและ
ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม 
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หมวดที3 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และการอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในเรื2องต่างๆ ทั:งสิทธิขั:นพื:นฐานและสิทธิที2ตนเองสมควรไดรั้บ เช่น การมีส่วนแบ่งในกาํไร
ของบริษทัฯ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอและทนัเวลา การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั:งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  และเรื2องที2มีผลกระทบต่อบริษทั เป็นตน้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด ดงันั:น คณะกรรมการ
บริษทั จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบติัไว ้ดงันี:  

1. สนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ใหใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงอยา่งเตม็ที2 เช่น เลือกสถานที2จดัประชุมที2ผูถื้อหุน้เดินทางไดส้ะดวก และรองรับผูถื้อหุน้ไดเ้พียงพอ เป็นตน้ 

2. ระบุขอ้มูล วนั เวลา สถานที2 ขั:นตอน และวาระการประชุม โดยมีคาํชี: แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติที2ขอตามที2ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัหรือวิสามญัผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม  

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
พร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้   และเผยแพร่บน website ของบริษทัฯ และแจง้ข่าวผา่นระบบข่าวของ ตลท.  

4. ดาํเนินการตามขั:นตอนประชุมอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายที2กาํหนด โดยจดับุคลากรที2เพียงพอ ใชอุ้ปกรณ์ และเทคโนโลย ี
มาช่วยในการลงทะเบียน นบัคะแนน และแสดงผล เพื2อความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

5. กรรมการทุกคน ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผูบ้ริหารระดับสูงทุกคน ควรเขา้ร่วมประชุมหากไม่ติด
ภาระกิจสาํคญั เพื2อตอบขอ้ซกัถาม และรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  

6. เชิญผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที2มีความเป็นอิสระ ทาํหนา้ที2เป็นสักขีพยาน (Inspector) ในการตรวจนับ
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้ที2ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุม 

7. จดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที2วาระนั:นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั:งกรรมการ ให้ลงมติแต่งตั:ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

8. ประธานที2ประชุม ไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื2อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการซักถามหรือ
เสนอความคิดเห็นในเรื2องที2เกี2ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื2องการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

9. แจง้มติที2ประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นระบบข่าวของ ตลท. ภายในวนัทาํการถดัไปโดยระบุคะแนนเสียงทั:งที2เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  

10. จดัทาํรายงานการประชุมทั:งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และจดัส่ง ตลท.  และหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ โดยรายงานการประชุมควรมีขอ้มูลดงัต่อไปนี:  
10.1. มีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
10.2. รายชื2อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที2ลาประชุม  
10.3. การชี:แจงขั:นตอนและวธีิการแสดงผลคะแนนใหที้2ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม  
10.4. บนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มี ผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสียงเป็น

อยา่งไร 
10.5. ประเด็นขอ้ซกัถาม คาํชี:แจง และขอ้คิดเห็นที2สาํคญั เพื2อใหผู้ถื้อหุน้ที2ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 
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หมวดที3 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยดาํเนินการ
ต่างๆ เพื2อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิในเรื2องต่างๆ ที2ผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บ 
โดยคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ในดา้นต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั ดงันี:  

1. ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ2งหุน้ต่อหนึ2งเสียง หุน้ประเภทเดียวกนั มีสิทธิออกเสียงที2
เท่าเทียมกนัเท่ากบัหนึ2งหุน้ต่อหนึ2งเสียง 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัแลว้ถือหุน้ของบริษทัฯ ในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั:งหมดของบริษทัฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื2อบุคคลเพื2อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยเผยแพร่รายละเอียดผา่นช่องทาง ตลท. และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิ:นสุดรอบปีบญัชี 

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้ผูถื้อหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวทั: งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ (http://www.gmmgrammy.com) ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื2อใหผู้ถื้อหุ้น
มีเวลาศึกษาขอ้มูล และตดัสินใจล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ ก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทัฯ  นอกจากนี:บริษทัฯ 
จะลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์เพื2อแจง้กาํหนดวนั เวลา สถานที2และวาระการประชุมทั:งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 
3 วนัก่อนวนัประชุมอีกดว้ย  

4. คณะกรรมการบริษทั จะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที2ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยบริษทัฯ จะ
จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ทั:งแบบ ก  แบบ ข  และ แบบ ค  เพื2อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกใชไ้ด ้
พร้อมทั:งแนบเอกสารหลกัฐาน ตลอดจนคาํแนะนาํวิธีการมอบฉันทะที2เขา้ใจง่าย เพื2อให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ นอกจากนี:ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดอี้กช่องทางหนึ2ง 

5. คณะกรรมการบริษทั จะเสนอรายชื2อของกรรมการอิสระของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 คน เพื2อเป็นทางเลือกใน
การมอบฉนัทะสาํหรับผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกี2ยวกบัชื2อและประวติักรรมการอิสระไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมการบริษทั จะดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นโดยเรียงตามวาระที2ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มี
การเพิ2มวาระในที2ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ นอกเหนือจากที2ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เพื2อความ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นที2ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเพื2อประโยชน์ของบริษทัฯ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

7. คณะกรรมการบริษทั จะจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที2ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง ทั:งนี: เพื2อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั พร้อมทั:งตรวจนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนเสียง และบนัทึกมติของที2ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในรายงานการประชุม 

8. คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเกี2ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื2อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้2นในทางมิชอบไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2
ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ และไดเ้ผยแพร่ให้กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทัฯ รับทราบและถือ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ทั:งนี: เพื2อป้องกนักรณีที2กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทาํการซื:อขายหุ้นของบริษทัฯโดยใชข้อ้มูล
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ภายใน หรือการทํารายการที2 เกี2ยวโยงกัน ตลอดจนการซื:อขายสินทรัพยใ์นลกัษณะที2เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 

9. ในกรณีที2มีการทาํรายการที2เกี2ยวโยงกนัที2เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของ 
ตลท. ก่อนการเขา้ทาํรายการ บริษทัฯ จะเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื2อ ความสมัพนัธ์ของบุคคลที2เกี2ยวโยง นโยบายการกาํหนด
ราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทาํรายการ รวมทั:งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี2ยวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถื้อ
หุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

10. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ดาํเนินการตามมาตรา 89 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที2มีความเกี2ยวขอ้ง (รวมถึง
ทุกครั: งที2มีการเปลี2ยนแปลงขอ้มูล) โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัรายงานสรุปขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย (รวมถึงการ
เปลี2ยนแปลง) ต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื2อรับทราบเป็นประจาํทุก 6 เดือน เพื2อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯ 
ที2อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยรวม ทั:งนี: กรรมการและผูบ้ริหารที2มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเรื2องที2พิจารณา 
จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื2องนั:นๆ 
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หมวดที3 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซื2อสัตย ์โปร่งใส ควบคู่ไปกบัการมีบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี:  คู่แข่ง
ทางการคา้ สังคมและสิ2งแวดลอ้ม ภาครัฐและหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม ทั:งสิทธิที2กาํหนดโดยกฎหมาย หรือโดย
ขอ้ตกลงที2ทาํร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไวใ้น
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพื2อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และไดเ้ผยแพร่ให้
รับทราบทั2วกนัในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีนโนบายที2สาํคญัดงัต่อไปนี:  

1. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือที2ดีระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้
ส่วนไดเ้สีย พร้อมทั:งกาํหนดช่องทางที2เหมาะสมในการสื2อสารระหวา่งกนั ซึ2 งจะเป็นปัจจยัที2จะส่งเสริมให้บริษทัฯ สามารถ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ั2งยนื 

2. คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส และคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไดมี้การกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนจริยธรรมและนโยบายในเรื2องต่างๆ 
ตามที2ปรากฏในส่วนที2 3 จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ของคู่มือฉบบันี:  อาทิ 

1) การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผูถื้อหุ้น ลูกค้าและผูบ้ริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค ้า เจ้าหนี:  
พนกังาน ชุมชน สงัคม และสิ2งแวดลอ้ม 

2) การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
3) การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
4) การรักษาความลบั การรักษาขอ้มูล และการใชข้อ้มูลภายใน 
5) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2น 
6) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที2ทาํงาน 
7) ทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb  
8) การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื2อสาร 
โดยประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

3. คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ช่องทางใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํ
ผิด (Whistle Blower) และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแส ดงันี:  

 
 การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิ (Whistle Blower) 
 
 ทั:งนี:บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยเกี2ยวกบัการถูกละเมิดสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การกระทาํทุจริต รวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีขอ้
สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซึ2งเป็นกรรมการ
อิสระ ดงันี:  

• ทางไปรษณีย ์ที2 คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี2 เพลส เลขที2 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

• ทาง E-mail ที2  auditcommittee@gmmgrammy.com   
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 โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบในการสรุปประเด็นต่างๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื2อทาํการสอบสวน ก่อนที2คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดย
คณะกรรมการบริษทั มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลที2ไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 
 

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล หรือแจง้เบาะแสผูก้ระทาํผิด โดยจะ
เก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งกบัเรื2อง
ดงักล่าว มีหนา้ที2เก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผย
ขอ้มูลแก่บุคคลที2ไม่มีหนา้ที2เกี2ยวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที2ที2กฎหมายกาํหนด 
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หมวดที3 4 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทัฯ มีการสื2อสารและเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที2เกี2ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั:งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลที2ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน โดยมีแนวทางปฏิบติัที2สาํคญัดงันี:  

1. จดัใหมี้ช่องทางการสื2อสารและเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีช่องทางการสื2อสารและเผยแพร่ขอ้มูลที2หลากหลาย เพื2อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอื2น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวก ทั2วถึง และเท่าเทียมกนั ผ่านช่องทางต่างๆ อยา่งสมํ2าเสมอ 
ทั:งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น 

1) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีช่องทางการสื2อสารและเผยแพร่ขอ้มูลเกี2ยวกบับริษทัฯ ผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
(http://www.gmmgrammy.com) และมีการพฒันาปรับปรุงขอ้มูล และรูปแบบเวบ็ไซต ์ให้มีความทนัสมยั ง่ายต่อการใช้
งาน เพื2อใหมี้เนื:อหาครอบคลุม ครบถว้น 

2) สื2ออิเลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซตข์อง ตลท. 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั และหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
และข่าวสารต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้2เกี2ยวขอ้งไดรั้บทราบ ผ่านสื2ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-
SCP) และเวบ็ไซตข์อง ตลท. (http://www.set.or.th)  อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นตน้ 

3) นกัลงทุนสมัพนัธ์  

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื2อเป็นตวัแทนบริษทัฯ 
ในการสื2อสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที2เป็นประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์และผูส้นใจทั2วไป ให้ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัฯ เช่น การแถลงข่าวต่อสื2อมวลชน (Press Conference) 
เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) เกี2ยวกบักิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที2สาํคญัๆ และการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที2จดัโดย ตลท. โดยสมํ2าเสมอ เป็นตน้ 

นอกจากนี:  บริษทัฯ จัดให้มีการประชุมชี: แจงผลประกอบการในแต่ละไตรมาส (Analyst Meeting หรือ 
Opportunity Day) ใหน้กัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูส้นใจทั2วไป โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม เพื2อชี:แจงและเปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ 

ทั: งนี:  ผูล้งทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที2 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์: ir@gmmgrammy.com 

4) สาํนกัเลขานุการองคก์ร 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีสาํนกัเลขานุการองคก์ร (Office of Corporate Secretary) เพื2อรับผิดชอบ
ดูแลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษทัฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้   รวมถึงเพื2อกาํกับดูแลให้บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร มีการดําเนินการที2เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายและหน่วยงานที2กาํกบัดูแล  เป็นตวักลางในการติดต่อสื2อสารระหว่างผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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ต่างๆ กบับริษทัฯ ในการประชาสมัพนัธ์หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้งหรือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้  รวมถึงการรับขอ้เสนอแนะหรือประสานงานเพื2อชี:แจงขอ้สงสยัต่างๆ ของผูถื้อหุ้นเกี2ยวกบัธุรกิจหรือการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ   

ทั:งนี:  สามารถติดต่อสาํนกัเลขานุการองคก์รของบริษทัฯไดที้2  
สํานักเลขานุการองค์กร 
ชั:น 41 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมมี2 เพลส  เลขที2 wx ถนนสุขมุวทิ ec (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ cxccx  
เบอร์โทร 0 2669 9291 / 0 2669 9946   
เบอร์โทรสาร 0 2665 8137   
E-mail Address : cs@gmmgrammy.com  

 
2. การเปิดเผยขอ้มูล ข่าวสาร และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ   

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั2วไปของบริษทัฯ เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายชื2อผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ รายชื2อคณะกรรมการและผูบ้ริหาร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  และการรายงานขอ้มูล/ข่าวสารตามเหตุการณ์ 
เช่น การไดม้า/จาํหน่ายไปซึ2งสินทรัพย ์รายการที2เกี2ยวโยงกนั การออกหลกัทรัพยใ์หม่ การประชุมผูถื้อหุ้น การลาออกของ
กรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการดาํเนินงานทั:งรายไตรมาส และรายปี เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ งบการเงินและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส เพื2อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูล/
ข่าวสารที2ถูกตอ้ง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหน่วยงานที2กาํกบัดูแล   
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หมวดที3 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที2และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการชี:แนะทิศ
ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ติดตามดูแลการทาํงานของฝ่ายจดัการ ปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส 
ระมดัระวงั และมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ที2 (Accountability) ของคณะกรรมการบริษทัที2มีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 
ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยมีแนวทางปฏิบติัที2สาํคญัดงันี:  
 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้จาํนวนกรรมการที2เหมาะสมกบัขนาดของบริษทัฯ โดยประกอบดว้ยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ2งหนึ2งของจาํนวนกรรมการทั:งหมดตอ้งมีถิ2นฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมี
กรรมการอยา่งนอ้ยหนึ2งคนมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 

2) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที2เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทั:งคณะ และมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที2ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) เพื2อปฏิบติัหนา้ที2
และถ่วงดุลระหวา่งกรรมการที2ไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการที2มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจาํนวนนี: มี
อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั:งคณะ ตอ้งเป็นกรรมการที2เป็นอิสระ 

 
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั มีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี:  
1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื2นที2

เกี2ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
2) เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที2เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
3) มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพื2อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
4) มีความรับผิดชอบที2จะปฏิบติัหนา้ที2กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที2กรรมการของบริษทัฯ 

ไดอ้ยา่งเตม็ที2 ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ2าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสินใจดว้ยความ
ระมดัระวงั (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5) ปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความซื2อสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจ 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
ที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมครั: งที2 7/2554 ไดรั้บทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบติั

กรรมการอิสระของบริษทัฯ เพื2อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางที2 ก.ล.ต. และ ตลท. กาํหนด กล่าวคือ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที2มีสิทธิออกเสียงทั:งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั:งนี:  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้2เกี2ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั:นๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที2มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที2ปรึกษาที2ไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บแต่งตั:งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั:งนี:ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที2กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที2ปรึกษาของส่วนราชการซึ2 งเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที2มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที2เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี2นอ้งและบุตร รวมทั:งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื2น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม
หรือบุคคลที2จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที2มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชีซึ2 งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที2ไดรั้บแต่งตั:งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที2อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั:งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที2มีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้2มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั:งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพนัธ์ดงักล่าวรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที2กระทาํเป็นปกติเพื2อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี2ยวกับสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ:าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี: สิน รวมถึงพฤติการณ์อื2นในทาํนองเดียวกนั 
ซึ2 งเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี: ที2ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ2 งตั:งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์2มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ หรือตั:งแต่ 20 ลา้นบาทขึ:นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ2ากวา่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ2 งรวมถึงการให้บริการเป็นที2ปรึกษากฎหมายหรือที2ปรึกษา
ทางการเงินซึ2งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที2มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั:นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที2ไดรั้บแต่งตั:งเป็นกรรมการอิสระ 

ทั:งนี:  บุคคลที2บริษทัฯ แต่งตั:งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที2มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที2กาํหนดตามขอ้ 5. หรือ 6. หากคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการ
แต่งตั:งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที2และการใหค้วามเห็นที2เป็นอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที2ไดรั้บแต่งตั:งขึ:นเพื2อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ2งเป็นผูที้2เกี2ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที2มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที2มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที2มีนยัในหา้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการที2มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที2ปรึกษาที2รับเงินเดือน
ประจาํหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที2มีสิทธิออกเสียงทั:งหมดของบริษทัอื2นซึ2 งประกอบกิจการที2มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที2มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื2นใดที2ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี2ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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10. ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั:งเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 
3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจาํปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตาํแหน่งเป็น
จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททั(งหมด โดยให้กรรมการที+อยู่ในตาํแหน่งนานที+สุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่งก่อน 
ถ้าจาํนวนกรรมการที+ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงที+สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ
ซึ+งพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตาํแหน่งอีกกไ็ด้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะคดัเลือก
และเสนอบุคคลที2เหมาะสม ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัและนาํเสนอต่อที2ประชุมผูถื้อหุน้เพื2อพิจารณา
อนุมติั 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
และอาจไดรั้บการเลือกตั:งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามที2คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

 
4. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

1) การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี โดยคณะกรรมการบริษทักาํหนดให้ประธานกรรมการ

เป็นคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที2ไวอ้ย่างชดัเจน โดยการอนุมติัและการ
ดาํเนินการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบอาํนาจอนุมัติและดาํเนินการ ที2ผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ทั: งนี:  
เพื2อใหค้ณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ที2ตรวจสอบและถ่วงดุลการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

2) การถ่วงดุลของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัอยา่งเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาท

หนา้ที2และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการที2ชดัเจน 
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานบริษทัฯ ดว้ยความซื2อสัตยสุ์จริต 

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยไม่ถูกครอบงาํ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที2ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ตลอดจนมติของที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติของที2ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที3ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าที2โดยใชค้วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติที2ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื2อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. มีหนา้ที2กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทัฯ และพิจารณาอนุมติัแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่าย
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จดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที2กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื2อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุน้โดยรวม 

3. พิจารณากําหนดและแบ่งแยก บทบาทหน้าที2  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และฝ่ายบริหาร อยา่งชดัเจนโดยกาํหนดอาํนาจดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน ใน ระเบียบอาํนาจอนุมัติและ
ดาํเนินการ ของบริษทัฯ 

4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื2อนําเสนอต่อที2ประชุมผูถื้อหุ้นเพื2อขออนุมติัสําหรับการทํา
รายการที2มีสาระสําคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจําหน่ายไปซึ2 งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั: งนี: ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต.  ตลท. และตาม ระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื2อนําเสนอต่อที2ประชุมผูถื้อหุ้นเพื2อขออนุมติัสําหรับการทํา
รายการที2เกี2ยวโยงกนั และรายการที2อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทั:งนี: ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต.  ตลท. และตาม ระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ ของบริษทัฯ 

6. จดัใหมี้ระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที2เชื2อถือได ้

7. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการบริหารความเสี2ยง (Risk Management 
System) ที2เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั:งนี: ใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบดงักล่าว 
และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี2ยวกบัความเสี2ยงที2สาํคญั 

8. มีความซื2อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ ที2ตนเองเป็น
กรรมการอยา่งแทจ้ริง  

9. จะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ2าเสมอ ดาํเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมีการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

10. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั: งใจและความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 

11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงาน
ทางการเงินในรายงานประจาํปีควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

 
บทบาทและหน้าที3ของประธานกรรมการบริษัท 

บทบาทและหน้าที3ต่อบริษัทฯ 
สร้างความมั2นคงอย่างย ั2งยืนให้เกิดขึ:นแก่ธุรกิจของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ในภาพรวม  ภายใตว้ิสัยทศัน์และ

พนัธกิจขององค์กรดว้ยการเสริมสร้างวฒันธรรมการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที2ดี 

บทบาทและหน้าที3ต่อคณะกรรมการบริษัท 
กาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและคุณสมบติัที2เหมาะสมต่อการปฏิบติังานเพื2อประโยชน์สูงสุดตอ่ผู ้

ถือหุน้และผูเ้กี2ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัไดแ้สดงบทบาทและความรับผิดชอบใน
หนา้ที2อยา่งทุ่มเท ซื2อสตัยสุ์จริต และสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 
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บทบาทและหน้าที3ต่อคณะผู้บริหาร 
สนับสนุนคณะผูบ้ริหารให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปร่งใส  ราบรื2นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้

กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื2อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทัฯ  ควบคู่ไป
กบัการส่งเสริมใหมี้การพฒันาทกัษะและความชาํนาญอยา่งต่อเนื2อง 

บทบาทและหน้าที3ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้เสีย 
 ส่งเสริมใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกิดความเชื2อมั2น  ไวว้างใจ และใหก้ารยอมรับต่อการทาํธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยให้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณและจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สังคม
และสิ2งแวดลอ้ม 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที3ของประธานเจ้าหน้าที3บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าที2บริหารกลุ่ม มีอาํนาจและหน้าที2 เกี2ยวกับการบริหารบริษัทฯและบริษัทในเครือ ตามที2
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และบริหารบริษทัฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที2ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
ดว้ยความซื2อสตัย ์สุจริตและระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาํนาจหนา้ที2ของประธาน
เจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม ใหร้วมถึงเรื2องหรือกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี:ดว้ย 

1. นําวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ มากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินการ เพื2อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กาํกบัดูแลการบริหารงานกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้การเชื2อมโยงและเกื:อหนุนกนัทั:งกลุ่มบริษทัฯ 
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั2วไปของบริษัทฯ เพื2อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั:งขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจ และ ระเบียบอาํนาจอนุมัติ
และดาํเนินการ ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสมํ2าเสมอ 

4. กาํหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสนบัสนุนการดาํเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื2อให้
สามารถพฒันาและใชศ้กัยภาพที2มีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ที2และมีประสิทธิภาพ 

5. ให้คาํแนะนาํและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทาํงาน การกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน เพื2อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

6. บริหารจดัการดา้นการเงินและใชจ่้ายงบประมาณของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ปฏิบติัหนา้ที2อื2นใดที2ไดรั้บหมอบหมายตามมติที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติที2ประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ ทั:งนี:ภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายที2เกี2ยวขอ้ง 
 
อนึ2ง การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที2ดูแลรับผิดชอบและไม่

สามารถกระทาํไดห้ากประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่มมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆใน
การใชอ้าํนาจดงักล่าวกบับริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ เวน้แต่ไดรั้บมติที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัที2มีกรรมการอิสระเขา้
ร่วมประชุมดว้ยเท่านั:น 
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5. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื3น 
1) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนของกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอื2นได ้โดยเมื2อรวมบริษทัฯ แลว้ไม่เกินจาํนวน 5 บริษทัจดทะเบียน ทั:งนี: เพื2อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศ
เวลาในการปฏิบติัหนา้ที2กรรมการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที2 

2. กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื2นที2ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ที2กรรมการ 

2) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื2นของประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่มและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหก้ารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื2นของประธานเจา้หนา้ที2
บริหารกลุ่มและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 โดยประธาน
เจา้หน้าที2บริหารกลุ่มและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ สามารถรับตาํแหน่งกรรมการที2บริษทัอื2นในกลุ่มบริษทัฯได ้ทั:งนี:
เพื2อก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ และไม่กระทบต่อหนา้ที2และความรับผิดชอบ  

 
6. การสรรหาและการแต่งตั งกรรมการและผู้บริหาร 

1) การสรรหาและการแต่งตั:งกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์

และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ ดงันี:   
 
นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทัฯ 

1. กรณีคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 
1.1. พิจารณาความเหมาะสมของจาํนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที2

หลากหลาย  (Board Diversity) โดยคาํนึงถึงทกัษะจาํเป็นที2ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ  ทกัษะ ความเชี2ยวชาญ
เฉพาะด้านที2สอดรับกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ  และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื2อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถนําพาบริษัทฯ ให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี 

1.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที2มีคุณสมบติัครบถว้นตามที2กฎหมาย หน่วยงานกาํกบัดูแล และบริษทัฯ  ประกาศกาํหนด 
1.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผูน้าํ  กลา้แสดงความคิดเห็น  ตดัสินใจดว้ยขอ้มูล

และเหตุผล  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติัการทาํงานที2ไม่ด่างพร้อย 

2. กรณีต่ออายกุรรมการรายเดิม  พิจารณาประวติัและผลงานที2ผา่นมาขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ คือ  
2.1. ไดศึ้กษาขอ้มูลบริษทัฯ วาระการประชุม และใหข้อ้เสนอแนะที2เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
2.2. การอุทิศเวลาใหก้บัองคก์ร และเขา้ร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ  
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กระบวนการสรรหาและแต่งตั:งกรรมการบริษทั 

ในการสรรหาหรือคดัเลือกกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะดาํเนินการดงันี:  

1. จดัทาํ Board Skill Matrix เพื2อกาํหนดคุณสมบติักรรมการที2ตอ้งการสรรหา ตามนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหา
กรรมการบริษทั 

2. พิจารณาคดัเลือกจากบุคคลที2มีคุณสมบติัที2เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งรอบดา้น 
และโปร่งใส ดงันี:   
2.1. จากการเสนอรายชื2อผูมี้คุณสมบติัล่วงหนา้จากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ2 งบริษทัฯ มีการ

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
2.2. จากรายชื2อบุคคลจากฐานขอ้มูลกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD Chartered Director) 
2.3. จากผูบ้ริหารภายใน และบุคคลภายนอกที2มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ  

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที2มีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งกบัเกณฑที์2กาํหนดไว ้เพื2อใหม้ั2นใจวา่บุคคลดงักล่าวยินดีที2จะเขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัหากไดรั้บการ
แต่งตั:งจากคณะกรรมการบริษทัหรือที2ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที2ผา่นเกณฑก์ารสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั เพื2อพิจารณา
แต่งตั:งหรือใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอที2ประชุมผูถื้อหุน้เพื2อแต่งตั:งเป็นรายบุคคล โดย  
4.1. ผูถื้อหุน้คนหนึ2งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ2งหุน้ต่อหนึ2งเสียง 
4.2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทั:งหมดตามขอ้ 1 เลือกตั:งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4.3. บุคคลที2ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูที้2ไดรั้บการเลือกตั:งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการ

ที2จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั:งในครั: งนั:น 
  ในกรณีที2บุคคลซึ2งไดรั้บการเลือกตั:งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกวา่จาํนวนกรรมการที2จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั:งในครั: งนั:นใหป้ระธานที2ประชุมเป็นผูชี้:ขาด 

5. ดาํเนินการแต่งตั:งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรณีที2ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื2องจากเหตุอื2นที2นอกจากการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง เช่น ลาออก 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที2เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั:งเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที2กฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด เวน้
แต่วาระของกรรมการที2พน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซึ2งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที2ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ2งตนแทน ทั:งนี:  มติการแต่งตั:งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที2ยงัเหลืออยู ่

 
2) การสรรหาและการแต่งตั:งผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล สรรหาและคดัเลือกบุคคลที2มีคุณสมบติัเหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจในธุรกิจที2ตรงความตอ้งการ เพื2อนาํเสนอผูมี้อาํนาจพิจารณา โดย
การสรรหาและแต่งตั:งผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะเป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ ดงันี:  



คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดแีละจริยธรรมธุรกจิ 
ฉบับปรับปรุงครั งที3 6 พ.ศ. 2559 

ส่วนที2 e การกาํกบัดูแลกิจการที2ดี  กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2 

19 

1) การแต่งตั:งประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที2บริหารสายธุรกิจ (ระดบั CEO) ตอ้งนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2) การแต่งตั: งประธานเจ้าหน้าที2การเงิน ประธานเจ้าหน้าที2การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที2บริหารงานกลาง 
(เจา้หนา้ที2บริหารระดบั C-Level) เป็นอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

3) การแต่งตั:งผูบ้ริหารระดบัตํ2ากวา่ขอ้ 2 เป็นอาํนาจอนุมติัของประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่มและผูบ้ริหารระดบัรองลงไป 
แลว้แต่กรณี 

  
แผนสืบทอดตาํแหน่ง  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นความสาํคญัและสนับสนุนให้มีการพฒันาแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที2
บริหารกลุ่ม และ/หรือผูบ้ริหารในตาํแหน่งที2มีความสาํคญั ซึ2 งเป็นส่วนหนึ2งในยทุธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษยข์อง
บริษทัฯ โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคลากรที2มีศกัยภาพสูง เพื2อเตรียมพร้อมเมื2อเกิดกรณีที2ผูบ้ริหารดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบติังานไดห้รือตาํแหน่งวา่งลง ซึ2งจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความต่อเนื2อง 
 
7. การแต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั:งกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื2อช่วยพิจารณากลั2นกรองการดาํเนินงานที2สําคญัอย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มีการประชุมและรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื2อทราบ เพื2ออนุมติั เพื2อพิจารณา แลว้แต่กรณี อย่างสมํ2าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบติังานเพื2อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบในรายงานประจาํปี โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ2 งกาํหนด
วตัถุประสงคใ์นการแต่งตั:ง คุณสมบติั องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง ขอบเขตอาํนาจหนา้ที2และความรับผิดชอบ การ
รายงานและการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยนั:นๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการทบทวนอย่างสมํ2าเสมอ พร้อมให้เผยแพร่กฎ
บัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผา่นอินทราเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ เพื2อใหทุ้กคนในองคก์รรับทราบ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีทั:งหมด 5 คณะ ดงันี:  
 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองคป์ระกอบและคุณสมบติัครบถว้นตามแนวทางที2 ก.ล.ต.  และ ตลท. กาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ทางดา้นบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอที2จะทาํหนา้ที2ในการสอบทานงบการเงินได ้

คณะกรรมการตรวจสอบ จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามที2เห็นสมควร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั: ง (ปีละ 4 ครั: ง) 
โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน และนาํส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื2อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื2องต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ2มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื2องต่างๆ ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจ
หนา้ที2และความรับผิดชอบตามที2กาํหนดไวใ้น กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ2 งสอดคลอ้งกบัขอบเขตการดาํเนินงานใน
เรื2องหลกัต่างๆ ที2 ตลท. กาํหนดดงัต่อไปนี:  
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1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินที2ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื2อถือได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเสี2ยง และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที2เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. สอบทานใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี และจริยธรรมธุรกิจ อยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ ตลท. 
หรือกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาเสนอแต่งตั:งและเลิกจา้งแต่งตั:งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ 

6. พิจารณารายการที2เกี2ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. เพื2อให้มั2นใจวา่ สมเหตุผล 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

7. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั: งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาแต่งตั:ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลการปฏิบติังาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที2ประเมินโดยหัวหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ 

9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั:งผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั:งติดตามเพื2อใหม้ั2นใจวา่ ฝ่ายบริหารมีการดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
ภายในเวลาที2เหมาะสม 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ ที2เกี2ยวขอ้งมารายงาน หรือ
นาํเสนอขอ้มูล ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามที2เห็นวา่เกี2ยวขอ้งและจาํเป็น 

11. ในกรณีที2จาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากที2ปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ชี2ยวชาญ
ทางวชิาชีพเกี2ยวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย ทั:งนี:ตามระเบียบของบริษทัฯ 

12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั: งหรือตามความจาํเป็นเพื2อให้
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

13. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึ2 งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

14. ปฏิบติัการอื2นใดตามที2คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารระดบัสูงที2มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 



คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดแีละจริยธรรมธุรกจิ 
ฉบับปรับปรุงครั งที3 6 พ.ศ. 2559 

ส่วนที2 e การกาํกบัดูแลกิจการที2ดี  กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2 

21 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จดัใหมี้หรือเรียกประชุมอยา่งสมํ2าเสมอและตามที2เห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั: ง 
โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมไวล้่วงหนา้อย่างชดัเจน และนาํส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื2อให ้มีเวลาในการพิจารณาเรื2องต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณา
เพิ2มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื2องต่างๆ ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจ
หนา้ที2และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี:  

1. กาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ เพื2อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื2อพิจารณาอนุมติั 

2. มีอาํนาจ หนา้ที2 และความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และสั2งการ ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ที2ที2ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั:งนี: ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ ที2ไดรั้บการอนุมติัจากที2ประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

3. ปฏิบติังานและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
4. มอบหมาย ติดตาม และกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารภายใตก้ารกาํกบัดูแลของประธานเจา้หน้าที2บริหารกลุ่ม 

(Group-CEO) โดยปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
5. ปฏิบติัหนา้ที2อื2นๆ ตามที2ไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
6. ปฏิบติัตามมติที2ประชุมผูถื้อหุ้นและมติคณะกรรมการบริษทัโดยชอบด้วยกฎหมาย ดว้ยความซื2อสัตย ์

สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ทั: งนี: ขอบเขตของอาํนาจหน้าที2 ที2ได้รับมอบหมายขา้งต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการให้อาํนาจที2ทาํให้
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม สามารถอนุมติัรายการที2ตนหรือบุคคลที2อาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื2นใด (ตามที2 ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย ทั:งนี: ให้เป็นไปตามประกาศ ตลท. เรื2องหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที2เกี2ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
และเรื2องการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ2งสินทรัพย ์

 
3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยกรรมการมากกวา่
กึ2งหนึ2งของจาํนวนกรรมการทั:งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จดัให้มีหรือเรียกประชุมตามที2เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 
ครั: ง และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพิ2มไดต้ามความจาํเป็น 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปฏิบติัหน้าที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบที2กาํหนดไวใ้น กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ดงัต่อไปนี:  
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การสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื2อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือเสนอขออนุมติัต่อที2ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที2เหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัที2ครบวาระ และ/
หรือมีตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือแต่งตั:งเพิ2ม 

3. ปฏิบติัการอื2นใดที2เกี2ยวกบัการสรรหาตามที2คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื2อเสนอต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื2อ

พิจารณาอนุมติั 

การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพื2อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือเสนอต่อที2ประชุมผูถื้อหุน้เพื2อขออนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนที2จาํเป็นและเหมาะสมทั:งที2เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็น
รายบุคคล และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ในแต่ละปี โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัใหพิ้จารณาความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ที2 ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจที2คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ที2คาดวา่
จะไดรั้บจากกรรมการ เพื2อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อที2ประชุมผูถื้อหุน้เพื2อขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที2ให้ค ําชี: แจง ตอบคําถามเกี2ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัในที2ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผล ของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของ 
ตลท. โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอื2นใดที2เกี2ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามที2คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างน้อย 3 คน โดย

ประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม ซึ2งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี2ยงโดยตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามที2เห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั: ง และมีอาํนาจ
ในการเรียกประชุมเพิ2มไดต้ามความจาํเป็น  

คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง ปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต
อาํนาจหนา้ที2และความรับผิดชอบตามที2กาํหนดไวใ้น กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ดงัต่อไปนี:  

1. พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี2ยงให้แก่คณะกรรมการบริษทัเพื2อ
พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี2 ยงที2ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื2อรับทราบ 
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3.  กาํกบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี2ยงอยา่งต่อเนื2อง เพื2อให้
กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี2ยงที2มีประสิทธิภาพทั2วทั:งองคก์รและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเนื2อง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี2ยงเพื2อติดตามความเสี2ยงที2มีสาระสาํคญั และดาํเนินการเพื2อให้มั2นใจ
วา่องคก์รมีการจดัการความเสี2ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี2ยวกบัความเสี2ยงที2สาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทานเพื2อให้มั2นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที2เหมาะสมต่อการจดัการความเสี2ยงรวมทั:งการนาํระบบ
การบริหารความเสี2ยงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทั2วทั:งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเกี2ยวกบัความเสี2ยงและการจดัการความเสี2ยงที2สาํคญัอยา่งสมํ2าเสมอ 
7. ใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะอนุกรรมการบริหารความเสี2ยง (Sub Risk Management Committee : 

SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานที2เกี2ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี2ยง รวมทั:งพิจารณาแนวทางที2เหมาะสมใน
การแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ที2เกี2ยวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเสี2ยง 

8. พิจารณาแต่งตั:งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ2มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี2ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทาํงานที2เกี2ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี2ยงตามความเหมาะสม รวมทั:งกาํหนด
บทบาทหนา้ที2ความรับผิดชอบ เพื2อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏิบติัการอื2นใดเกี2ยวกบัการบริหารความเสี2ยงตามที2คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ2 งมี
ความรู้ที2เป็นประโยชน์ต่อระบบการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีของกลุ่มบริษทัฯ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามที2เห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 
2 ครั: ง และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพิ2มไดต้ามความจาํเป็น 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบตามที2กาํหนดไวใ้น กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี:  

1. นาํเสนอแนวนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื2อพิจารณาอนุมติั 

2. ติดตามและกาํกบัดูแลเพื2อใหม้ั2นใจวา่ กลุ่มบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและ
จริยธรรมธุรกิจที2กลุ่มบริษทัฯ กาํหนด 

3. พิจารณาทบทวนเกี2ยวกับนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจต่อกลุ่มบริษทัฯ อย่าง
สมํ2 าเสมอ เพื2อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือหน่วยงานทางการที2 เกี2ยวข้อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื2อพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณานําเสนอขอ้พึงปฏิบัติที2 ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆของกลุ่มบริษทัฯ 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกํากับดูแลกิจการที2ดีให้เป็นที2 เขา้ใจทั2วทุกระดับ และมีผลใน
แนวทางปฏิบติั 
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6. พิจารณาแต่งตั: งและกําหนดบทบาทหน้าที2ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเพื2อทําหน้าที2
สนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไดต้ามความเหมาะสม 

7. ปฏิบติังานอื2นตามที2คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั:งที2เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินในแต่
ละปี เพื2อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบ ก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อที2ประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดก้ลั2นกรอง
และพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที2  ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจที2คลา้ยคลึงกนั และ
ประโยชน์ที2คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ 

2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที2คณะกรรมการบริษทั
กาํหนด โดยเชื2อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

ทั:งนี: ไดมี้การเปิดเผยนโยบาย หลกัการ/เหตุผลในการกาํหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนทั:งที2เป็นตวัเงิน
และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของ ก.ล.ต.) ไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

 
9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงันี:  
1) มีการกาํหนดตารางประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั:งปี โดยมีการประชุมวาระปกติอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั: ง 

(ปีละ 4 ครั: ง) ทั: งนี: อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ2มตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระไวล่้วงหน้าและมีการแบ่ง
หมวดหมู่อยา่งชดัเจน อาทิ เรื2องเพื2อทราบ เพื2ออนุมติั เพื2อพิจารณา 

2) มีแนวทางในการพิจารณาเรื2องที2จะนาํเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื2อใหแ้น่ใจวา่เรื2องที2สาํคญั
ไดถู้กบรรจุเขา้วาระการประชุมเรียบร้อยแลว้ และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที2จะเสนอเรื2องเขา้สู่วาระการประชุม 
โดยเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ซึ2งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ใหแ้ก่
กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ก่อนการประชุม อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื2อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
ก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การประชุมโดยวธีิอื2น หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั:นได ้
โดยมี เลขานุการบริษัท เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

3) ในการประชุมแต่ละคราว ประธานที2ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระและมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที2มีกรรมการท่านใดที2มีส่วนไดเ้สีย
ใดๆ ในเรื2องที2พิจารณา กรรมการจะแจง้ต่อที2ประชุมเพื2อรับทราบ และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเรื2องนั:นๆ  
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4) กาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขั:นตํ2า ณ ขณะที2คณะกรรมการจะลงมติในที2ประชุม ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั:งหมด 

5) ใหเ้ปิดเผยจาํนวนครั: งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละคน ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

6) ส่งเสริมใหก้รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที2ไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสที2จะประชุมระหวา่ง
กนัเองตามความจาํเป็น เพื2ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี2ยวกบัการจดัการที2อยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย 

 
10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาํคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ 
ดงันี:  

1) ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั: ง โดยให้เลขานุการบริษทั นําเสนอเอกสารและขอ้มูลที2เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที2ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้บงัคบับริษทัฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการดาํเนินงาน กฎหมาย  ขอ้พึงปฏิบติัที2ดี 
กฎเกณฑต่์างๆที2เกี2ยวขอ้ง และหลกัสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั:งขอ้มูลอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ทั:งนี: เพื2อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการที2เขา้รับตาํแหน่ง
เป็นครั: งแรก 

2) ใหส้าํนกัเลขานุการองคก์ร อาํนวยความสะดวก หรือจดัโครงการเขา้เยี2ยมชมกิจการและเขา้รับฟังบรรยาย
เกี2ยวกบัธุรกิจ เพื2อใหก้รรมการใหม่เขา้ใจการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดดี้ยิ2งขึ:น 
 

11. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหผู้ที้2เกี2ยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ายบญัชี เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการ
อบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที2จดัขึ:นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  ก.ล.ต.  
ตลท. สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อยา่งสมํ2าเสมอและต่อเนื2อง เพื2อ
เสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที2ให้มีประสิทธิภาพมากยิ2งขึ:น โดย
มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพื2อแจง้หลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
 
12. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจาํปี 

1) การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Board Self -Assessment) แบบทั:งคณะ 
และรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี เพื2อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ที2ของคณะกรรมการบริษทั รวมทั:ง
พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ที2ของ
คณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที2ผ่านมา ส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนําเสนอผลการประเมินต่อที2ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื2อสามารถนาํมาแกไ้ขและเพิ2มประสิทธิภาพการทาํงาน 
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2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-
Committee Self-Assessment) ทุกคณะ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
เป็นประจาํทุกปี เพื2อสอบทานการปฏิบติังานในหนา้ที2ของคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั:งพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที2ของคณะกรรมการชุดยอ่ยในระหวา่งปีที2ผา่นมา เพื2อสามารถนาํมาแกไ้ขและ
เพิ2มประสิทธิภาพการทํางาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทําขึ: นตาม กฎบัตร
คณะกรรมการ และขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที2ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท แต่ในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั: น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที2 ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที2จดัทาํโดย ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และบริษทัที2ไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี ในส่วนที2เหมาะสมกบับริษทัฯ เพิ2ม
ดว้ย 

3) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที2บริหารกลุ่มเป็นประจาํทุกปี ทั: งนี: เพื2อให้เป็นแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม และนาํเสนอผลการประเมินที2ไดต้่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื2อรับทราบและพิจารณา
อนุมติั 

 
13. การรายงานการปฏิบัตหิน้าที3ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) การรายงานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การรายงานการปฏิบติังานในรอบปีที2ผา่นมาต่อผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย โดยสะทอ้นถึงแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี ควบคู่ไปกบั
การใส่ใจรักษาสังคมและสิ2งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ทั:งนี: ได้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

นอกจากนี:  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวม (ซึ2 งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจดัทาํขึ:นตามมาตรฐานการบญัชีที2รับรอง
ทั2วไป โดยใชน้โยบายบญัชีที2เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ2าเสมอ รวมทั:งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ทั:งนี:คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง
การเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2) การรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที2ประชุม
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ2าเสมอ รวมถึงให้มีการรายงานการปฏิบติังานในรอบปีที2ผ่านมาเพื2อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบใน
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ทั:งนี: เพื2อให้มั2นใจว่าคณะกรรมการชุดยอ่ยไดมี้การปฏิบติัหนา้ที2ตามที2ไดรั้บมอบหมาย ซึ2 งจะ
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เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ บรรลุตามวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที2ดี 

 
14. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1) ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที2
ครอบคลุมทั:งในดา้นการเงิน การบริหาร การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบที2เกี2ยวขอ้ง และมุ่งเนน้ให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื2องเพื2อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of Treadway Organization) โดยครอบคลุมดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational and 
Control Environment) การบริหารความเสี2ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management 
Control) ระบบสารสนเทศและการสื2อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

นอกจากนี: มีการกาํหนดภาระหนา้ที2 อาํนาจการอนุมติัและดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที2 
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื2อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม 
บอกจากนี:บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที2รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และรายงานต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนี: ปีละครั: ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2) การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที2รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
เจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม โดยทาํหนา้ที2ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี2ยวกบักระบวนการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั: งให้ค ําปรึกษาเกี2ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี2ยง การกํากับดูแลกิจการ และให้
ขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเนื2อง ทั:งนี: เพื2อคณะกรรมการบริษทั สามารถติดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมั2นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที2สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที2กาํหนดและบรรลุตามนโยบายและวตัถุประสงคที์2ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดไว ้รวมทั:งบริษทัฯ มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดอื2นที2เกี2ยวขอ้งกบับริษทัฯ อนัจะนาํไปสู่การพฒันากระบวนการปฏิบติังานในบริษทัฯ สู่
ความเป็นเลิศ โดยบริษทัฯ มุ่งผลกัดนัให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล โดยใชก้รอบการ
ควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework ที2เชื2อมโยงกบักรอบการบริหารความเสี2ยงสากล
ตามแนว COSO Enterprise Risk Management Framework 

ดงันั:นเพื2อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าที2ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที2 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานและสายการบงัคบับญัชาขึ:นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าที2
บริหารกลุ่ม และประธานเจา้หนา้ที2บริหารสายธุรกิจที2เกี2ยวขอ้ง อยา่งทนัเวลาและสมํ2าเสมอ 
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15. การบริหารความเสี3ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการบริหารความเสี2ยงทั:งจากความเสี2ยงที2เกิดจากปัจจยัภายใน

และภายนอกที2มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เพื2อใหค้งเหลือความเสี2ยงในระดบัที2ยอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ 
ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอนุมติั กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี+ยง ของบริษทัฯ ตามที2คณะกรรมการบริหารความเสี2ยงเสนอ และพิจารณาแต่งตั:งรวมถึงกาํหนดขอบเขตหนา้ที2ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี2ยงตามความจาํเป็นเหมาะสม  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี2ยงจะ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี2ยวกบัความเสี2ยงที2สาํคญั และรายงานคณะกรรมการบริษทัเกี2ยวกบัความเสี2ยง การ
จดัการความเสี2ยงดงักล่าว รวมทั: งมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี2ยงตามความจาํเป็น และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื2อพิจารณาอนุมติั  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการเผยแพร่ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง กรอบและนโยบายการบริหารความ
เสี+ยง ของบริษทัฯ ผา่นอินทราเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ เพื2อใหทุ้กคนในองคก์รรับทราบและตระหนกัถึงความสาํคญั 
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จริยธรรมธุรกจิของบริษทัฯ 
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ขอ้ปฏิบติัที2ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัที2สาํคญัดงันี:  

1. ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื2อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ขอ้กาํหนดที2เกี2ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื2อทาํให้มั2นใจไดว้า่ในการตดัสินใจและกระทาํใดๆ มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยรวม อาทิ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้และผูบ้ริโภค คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี:  พนักงาน ชุมชน 
สงัคม และสิ2งแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ความมุ่งมั2น และความระมดัระวงั รวมถึงมีการพฒันา
ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการจดัการบริษทัฯ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื2อสร้างผลตอบแทนที2
เหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมทั:งพฒันาบริษทัฯ ใหมี้ความกา้วหนา้และเติบโตที2มั2นคง 

3. มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

4. ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ อาทิ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้   คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี:  พนกังาน และสังคมอยา่ง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ใหก้บัผูที้2เกี2ยวขอ้งอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั2นในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนบนพื:นฐานของศกัดิb ศรีความเป็นมนุษย ์
โดยไม่กีดกนัหรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบติัต่อผูห้นึ2งผูใ้ด เนื2องจากความแตกต่างในเรื2องเชื:อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ 
ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผูเ้กี2ยวขอ้ง โดยนําสารสนเทศภายในที2ยงัไม่ได้เปิดเผยหรือที2เป็น
ความลบั ไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก หรือกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที2เพียงพอและเหมาะสม รวมทั:งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ทั:งนี: เพื2อป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชั2นต่างๆ 

8. ยึดมั2นในการปฏิบติัตามกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที2ทาํงาน เพื2อดูแล
รักษาสภาพแวดลอ้มที2ดีในการทาํงานของพนกังานใหมี้สุขอนามยัและมีความปลอดภยัทั:งชีวติและทรัพยสิ์น 

9. ส่งเสริม พฒันา และเคารพการสร้างสรรคง์านทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้2น ตลอดจนประเมินคุณค่างาน
ดงักล่าวอยา่งเป็นธรรม โดยไม่กีดกนัหรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบติัต่อผูห้นึ2งผูใ้ด 

10. สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที2เป็นประโยชน์ต่อสงัคม วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม 
11. กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที2ความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนที2จะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เกี2ยวกบั

การทาํงานและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั:งกฎหมายต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้ง เพื2อป้องกนัมิ
ใหพ้นกังานทาํผิด หรือทาํความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื2อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษทัฯ 
 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการบริษทั มุ่งมั2นเป็นตวัแทนที2ดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจเพื2อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู ้
ถือหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัฯ ในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที2ดีและต่อเนื2อง รวมทั:งเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งโปร่งใส และเชื2อถือไดต้่อผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั ดงันี:  
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1. ปฏิบัติหน้าที2และดําเนินธุรกิจด้วยความซื2อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ2าเสมอ 
(Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐานโดยอยูภ่ายใตก้รอบของ
กฎหมายหลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี 

2. บริหารกิจการของบริษทัฯ ให้มีความเจริญกา้วหน้า มั2นคง โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที2 
ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ด้วยความซื2อสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื2อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

3. กาํกับดูแลการดาํเนินงาน เพื2อให้มั2นใจว่า บริษทัฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที2 ถูกตอ้ง 
เหมาะสม เพื2อปกป้องและเพิ2มผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

4. จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ เสื2อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี2ยวขอ้ง โดยเปิดเผยขอ้มูลภายในใดๆ ของบริษทัฯ ที2เป็นความลบัและ/หรือ

ยงัไมไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอนัจะนาํมาซึ2งผลเสียของบริษทัฯ 
6. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้โดยรายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทั:งขอ้มูลสารสนเทศ ให้ผูถื้อหุ้น

ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนั สมํ2าเสมอ ทนัเวลา ถูกตอ้งและครบถว้นตามความจริง โดยมีขอ้มูลสนบัสนุนที2มีเหตุผลอยา่ง
เพียงพอ และเป็นไปตามที2 ก.ล.ต.  และ ตลท. กาํหนด 

7. ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ2 งอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ โดยมิไดแ้จง้ให้บริษทัฯ 
ทราบ 
 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

 คณะกรรมการบริษทั มุ่งมั2นในการสร้างสรรค ์และผลิตผลงานดา้นสื2อและดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ เพื2อสร้างความ
พึงพอใจอยา่งต่อเนื2องใหก้บัลูกคา้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค ดงันี:  

1. ดาํเนินการสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยคุณภาพของสินคา้และบริการที2ดีในราคาที2เหมาะสมโดยพนกังานที2มี
คุณภาพ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี2ทนัสมยั 

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินคา้และ/หรือบริการที2อาจจะเกิดขึ:นกบัผูบ้ริโภคอยา่งสมํ2าเสมอ 
ตลอดจนควบคุมดูแลสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ขอ้กาํหนด กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือกฎหมาย
อื2นที2เกี2ยวขอ้ง 

3. ให้ขอ้มูลข่าวสารที2ถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์สาํหรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคสินคา้และ/หรือบริการ 
โดยไม่จงใจปกปิดเนื:อหาหรือใหข้อ้มูลเท็จหรือจงใจให้ผูบ้ริโภคสินคา้และ/หรือบริการเขา้ใจผิด อนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจ
ผิดเกี2ยวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเงื2อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั:นๆ 

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสินคา้และ/หรือบริการ รวมทั:งคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภคสินคา้และ/
หรือบริการ โดยไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภคสินคา้และ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภค
สินคา้และ/หรือบริการหรือนาํไปใชห้าผลประโยชน์ต่างๆ เวน้แต่เป็นขอ้มูลที2ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย
ต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้ง 

5. จดัใหมี้กระบวนการที2ลูกคา้สามารถแจง้ถึงปัญหาของการนาํสินคา้ไปใช ้หรือการใหบ้ริการที2ไม่เหมาะสม ผา่นทาง
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือ Call Center เพื2อที2บริษทัฯ จะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 
รวมทั:งนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 
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6. สญัญาระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้และผูบ้ริโภคของบริษทัฯ เขียนดว้ยภาษาที2ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีขอ้มูล ขอ้ตกลง
ที2ถูกตอ้งและเพียงพอ ไม่กาํหนดเงื2อนไขที2ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้และผูบ้ริโภค รวมทั:งมีการปฏิบติั
ตามสญัญาหรือเงื2อนไขต่างๆ ที2ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด และในกรณีที2ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื2อนไขขอ้ใดขอ้หนึ2งได ้ตอ้ง
รีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบโดยเร็วเพื2อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

7. สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัที2จะเสริมสร้างและธาํรงรักษาไวซึ้2งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ ให้
ย ั2งยนืสืบไป 
 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 คณะกรรมการบริษทั ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ดงันี:  

1. ประพฤติปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกามารยาทของการแข่งขนัที2ดี และเป็นธรรม 
2. ไม่แสวงหาขอ้มูลที2เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที2ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขดัต่อขอ้

กฎหมายใดๆ 
3. ไม่กระทาํโดยเจตนาเพื2อทาํลายชื2อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางเสื2อมเสีย โดยปราศจากซึ2 ง

ขอ้มูลอนัอาจกล่าวอา้งได ้
4. ไม่กระทาํการใดๆ ที2เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb ของผูอื้2น หรือคู่แข่งทางการคา้ 

 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

 คณะกรรมการบริษทั ปฏิบัติต่อคู่คา้ด้วยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัต่อคู่คา้ ดงันี:  

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตั:งอยูบ่นพื:นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที2เป็นธรรมต่อทั:งสองฝ่าย 
2.  ปฏิบติัตามสญัญาหรือเงื2อนไขต่างๆ ที2ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด และในกรณีที2ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื2อนไขขอ้ใด

ขอ้หนึ2งได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบโดยเร็ว เพื2อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
3. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื2นใด ที2ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
4. ในกรณีที2มีขอ้มูลวา่มีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื2นใด ที2ไม่สุจริตเกิดขึ:น จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ต่อคู่คา้ เพื2อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยไม่ชกัชา้ 
5. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คดักรองคู่คา้ของบริษทัฯ เช่น ผูผ้ลิต ผูรั้บจา้งต่างๆ รวมทั:งสนบัสนุนการ

ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที2ดาํเนินกิจการอยา่งเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที2ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความ

มั2นคงของประเทศ 
7. มุ่งมั2นในการรักษาสมัพนัธภาพที2ย ั2งยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญาและใหค้วามเชื2อถือซึ2งกนัและกนั  
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จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี  

 คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจเพื2อสร้างความเชื2อถือให้กบัเจา้หนี:  โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อ
เจา้หนี:  ดงันี:  

1. ปฏิบติัตามสญัญาหรือเงื2อนไขต่างๆ ที2ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผกูพนัและหนี: สินที2อาจเกิดขึ:น และมี
ความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ ในกรณีที2ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื2อนไขขอ้ใดขอ้หนึ2ง หรือมีเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหนี:  
ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนี:ทราบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื2อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

2. บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที2เหมาะสมเพื2อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาความเชื2อมั2น
ต่อเจา้หนี:  

3. เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที2ถูกตอ้งและชดัเจนแก่เจา้หนี:  รวมถึงการใหเ้ขา้เยี2ยมชมกิจการและจดัการประชุมพบปะผูบ้ริหาร 
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที2ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความ

มั2นคงของประเทศ 
5. มุ่งมั2นในการรักษาสมัพนัธภาพที2ย ั2งยนืกบัเจา้หนี:  และใหค้วามเชื2อถือซึ2งกนัและกนั 

 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที2ทรงคุณค่าที2สุดของบริษทัฯ และเป็น
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมาย บริษทัฯ จึงให้การดูแลและปฏิบติัที2เป็นธรรมทั:งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั:ง โยกยา้ย การเลิกจา้ง ตลอดจนกาํหนดนโยบายในการพฒันาบุคลากรและสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้การพฒันา
และแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื2อร่วมกนัเป็นส่วนหนึ2งในการพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนื2องและยั2งยืน 
โดยกาํหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อพนกังาน ดงันี:  

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิb ศรี และหลกัสิทธิมนุษยชน 
2. การแต่งตั:ง โยกยา้ย รวมถึงใหร้างวลัและลงโทษพนกังานกระทาํดว้ยความสุจริตใจและตั:งอยูบ่นพื:นฐานของความรู้ 

ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติั 
3. ประเมินผลงานและความกา้วหนา้ของพนกังานอยา่งสมํ2าเสมอ 
4. ให้ผลตอบแทนในดา้นต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตาํแหน่งงาน 

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม 

5. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที2เหมาะสม ให้กบัพนกังานโดยเทียบเคียงกบับริษทัอื2นที2อยูใ่นธุรกิจ
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และเป็นไปตามที2กฎหมายกาํหนด เช่น กองทุนสาํรองเลี:ยงชีพสาํหรับพนกังาน เป็นตน้ 

6. สนบัสนุนและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพที2เป็นประโยชน์ต่อพนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเนื2องและสมํ2าเสมอ เพื2อความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของพนกังาน 

7. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มที2ดีในการทาํงานเพื2อสุขอนามยัและมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่
เสมอ 

8. จดัใหมี้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและสวสัดิการที2เหมาะสมสาํหรับลูกจา้งที2ทุพพลภาพ 
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9. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติที2ดียิ2งขึ:นและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวพนกังาน
ใหมี้ความสุขและสามารถพึ2งพาตนเองอยา่งย ั2งยนื ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอนัที2จะเสนอแนะหรือ
กาํหนดแนวทางการทาํงานและ/หรือขอ้ตกลงต่างๆ เพื2อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการ
ทาํงานร่วมกนั 

11. ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรม และค่านิยมที2ดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 
12. บริหารงานโดยระมดัระวงัและหลีกเลี2ยงการกระทาํใดๆ ที2ไม่เป็นธรรม ซึ2งอาจมีผลกระทบต่อความมั2นคงในหนา้ที2

การงานของพนกังาน 
13. ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ เกี2ยวกบักฎหมายแรงงาน (เช่น การจา้งงาน การเลิกจา้ง เป็นตน้) และสวสัดิภาพ

ของพนกังาน 
  
นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมดา้นการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื2องมาโดยตลอด ทั:งในดา้นทกัษะการ
บริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพและการทาํงานเป็นทีมเพื2อเพิ2มประสิทธิภาพในการทาํงาน คุณภาพของการให้บริการ 
ตลอดจนความรู้เกี2ยวกบัจริยธรรมในดา้นต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ2งแวดลอ้ม และผูที้2เกี2ยวขอ้ง  โดยบริษทัฯ ได้
จดัให้มีการฝึกอบรมสัมมนาโดยบุคลากรทั:งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) ที2จาํเป็นต่อพนกังาน
โดยรวมและรายบุคคลอยา่งสมํ2าเสมอ เพื2อใหพ้นกังานมีความสามารถในการแข่งขนัและกา้วทนัวิทยาการใหม่ๆ ที2พฒันาไป
ตลอดเวลา ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรคผ์่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื2อให้พนกังานได้
แสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ที2ในการกา้วสู่ความสาํเร็จในวชิาชีพ นอกจากนี:  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรม
เพื2อสร้างความสุข ความอบอุ่นและความสามคัคีภายในบริษทัฯ อยา่งสมํ2าเสมอ 
 
จริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และสิ3งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษทั ยึดมั2นในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี ควบคู่
ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ2งแวดลอ้ม จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยบูรณาการกบัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื2อนาํไปสู่การสร้างความเจริญกา้วหน้าในเชิงธุรกิจอยา่งย ั2งยืน โดยเคารพสิทธิ
มนุษยชน ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน สังคม และการดูแลรักษาสิ2งแวดลอ้ม ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน รวมทั:งสนบัสนุน
การศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผูด้อ้ยโอกาสให้มีความเขม้แข็งพึ2งพาตนเองไดอ้ย่างย ั2งยืน โดยมี
นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และสิ2งแวดลอ้ม ดงันี:   

1. ส่งเสริมการพฒันารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเขา้ร่วมสร้างสรรค์ (Co-
Creation) ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื2นๆ ไดเ้ขา้มา
ทาํงานร่วมกนั 

2. ส่งเสริมใหมี้การใหค้วามรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื2อปลูกฝังจิตสาํนึกเกี2ยวกบัความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ2งแวดลอ้ม ใหเ้กิดขึ:นในหมู่พนกังานทุกระดบัและสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที2บริษทัฯ จดัขึ:น 
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3. มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที2ธํารงไวซึ้2 งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที2ดีในการใหก้ารอุปถมัภกิ์จกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ2าเสมอ 

4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการศึกษา ความสามารถทางดา้นกีฬา การพฒันาความรู้ทาง
วชิาชีพใหมี้ความเขม้แขง็พึ2งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั2งยนื 

5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื2องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดลอ้ม และการพฒันาชุมชน 
ตลอดจนโครงการสร้างสรรคเ์พื2อส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นอยูที่2ดีขึ:นของผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุเด็กและเยาวชน 

6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทาํโครงการรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื2อง อนัส่งผลต่อการพฒันาและสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื2อร่วมสร้างชุมชนเขม้แขง็ และ
เป็นสงัคมปลอดยาเสพติด 

7. จดัทาํโครงการต่างๆ เพื2อใหค้วามช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์แก่เพื2อนมนุษยที์2ไดรั้บความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ  
8. ส่งเสริมใหชุ้มชนโดยรอบของบริษทัฯ และชุมชนต่างๆ มีความเขม้แขง็ พึ2งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั2งยนื ช่วยเหลือเกื:อกลู

กนั มีคุณภาพชีวติที2ดี มีความสุข และอยูร่วมกนัอยา่งเป็นสุข 
9. รณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้แก่พนกังานในการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากร และพลงังานต่างๆ อยา่งชาญฉลาด

และมีประสิทธิภาพ 
10. สร้างสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ ์และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

สิ2งแวดลอ้ม และพลงังานต่างๆ อยา่งต่อเนื2อง 
11. ไม่กระทาํการใดๆ ที2จะมีผลเสียหายต่อชื2อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ2งแวดลอ้ม 
12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที2ทาํธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความ

มั2นคงของประเทศ 
13. ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 
จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั2นในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั:งหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ2 งเป็นสิทธิขั:นพื:นฐานที2มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความ
เสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในแง่ของศักดิb และสิทธิb  เพื2อดาํรงชีวิตอย่างมีศกัดิb ศรี โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเรื2องถิ2น
กาํเนิด เชื:อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม และความเชื2อทางสงัคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั:งส่งเสริมให้
มีการตระหนักและสํานึกในสิทธิหน้าที2และความรับผิดชอบของตนที2มีต่อสังคมและบุคคลอื2น โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบติั ดงันี:  

1. ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี2ยวกบักฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังานเพื2อนาํไปเป็นแนวปฏิบติังาน 

2. พนกังานทุกคนตอ้งทาํความเขา้ใจกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัหนา้ที2และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี2ถว้น และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3. ส่งเสริมการเคารพและยดึมั2นในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนบนพื:นฐานของศกัดิb ศรีความเป็นมนุษย ์
4. ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื:นฐานของศกัดิb ศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ที2ส่วนบุคคล 
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5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที2 เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผูพิ้การ ผูทุ้พพลภาพและกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสอื2นๆ 

6. ไม่กีดกนัหรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบติัต่อผูห้นึ2 งผูใ้ดเนื2องจากความแตกต่างในเรื2องเชื:อชาติ สัญชาติ สีผิว 
เพศ ศาสนา อาย ุภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความ
เชื2อทางสงัคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง 

7. จดัใหมี้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและสวสัดิการที2เหมาะสมสาํหรับลูกจา้งที2ทุพพลภาพ 
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คดักรองคู่คา้ที2สําคญัตามลกัษณะธุรกิจของตน เช่น ผูผ้ลิต ผูรั้บเหมา

ต่างๆ ทั: งนี:  คู่คา้ที2สําคญัตามลกัษณะธุรกิจของตนดังกล่าวจะตอ้งดาํเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกาํหนดทิศ
ทางการทาํงานและกาํหนดวธีิการแกไ้ข เพื2อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

10. มีกระบวนการติดตาม และกาํกบัดูแลไม่ให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และพนกังาน กระทาํ หรือมีส่วนร่วมใน
การกระทาํ หรือละเลยการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัในการป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั ดงันี:  

1. ในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัจะมีการดูแลอยา่งรอบคอบเมื2อเกิดรายการที2อาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการกาํหนดนโยบายและขั:นตอนการอนุมติัรายการที2เกี2ยวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวใ้น ระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ และ/หรือขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดของ ตลท. รวมทั:งมีการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. โดยราคา และเงื2อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

2. กรณีที2คณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติัรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เกี2ยวกบัรายการที2มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการที2เกี2ยวโยงกนัอยา่งสมํ2าเสมอโดยบุคคลที2อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมติัในรายการนั:น 

4. ในกรณีที2มีการทาํรายการที2เกี2ยวโยงกนัที2เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรือขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดของ 
ตลท. ก่อนการทาํรายการ บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื2อ ความสัมพนัธ์ของบุคคลที2เกี2ยวโยง นโยบายการ
กาํหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทาํรายการ รวมทั:งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี2ยวกบัรายการดงักล่าว
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

5. ในการทาํรายการระหว่างกนัในลกัษณะที2เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การ
กาํหนดแนวทางในการทาํงานระหวา่งกนัในลกัษณะที2เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินไวใ้น ระเบียบอาํนาจอนุมัติและ
ดาํเนินการ ที2ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
แจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในบริษทัถือปฏิบติัและห้ามบุคคลที2เกี2ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซื:อขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
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7. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายใหก้รรมการ  กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) มีหนา้ที2
รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (GRAMMY) ซึ2 งรวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยที์2ถือครองของบุคคลที2มีความ
เกี2ยวขอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยกาํหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูส้รุป
รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ เสนอต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื2อรับทราบ
เป็นรายไตรมาส 

8.  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที2มีความเกี2ยวขอ้ง (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ตอ้ง
จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและจดัส่งให้กบับริษทัฯ และให้เลขานุการบริษทัสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลที2เกี2ยวขอ้งของบริษทัฯ รวมถึงรายงานที2มีการเปลี2ยนแปลง ต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื2อรับทราบเป็นประจาํทุก 6 เดือน 

9. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัที2มีสาระสาํคญั โดยแสดงรายละเอียดชื2อบุคคลที2
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เงื2อนไข นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่าของ
รายการ เหตุผลความจาํเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั ไวใ้นรายงาน
สารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 
จริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลบั การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื2อสัตย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกี2ยวกบัการรักษาความลบั การรักษาขอ้มูล และการใชข้อ้มูล
ภายใน ดงันี:  

1. กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ใหค้วามรู้และความเขา้ใจแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ซึ2 งไดร้วมถึงคู่สมรส และบุตรที2
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของตน) เกี2ยวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย ์และการเปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ 
ก.ล.ต. มาตรา 59  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยกาํหนดให้แจง้ต่อเลขานุการบริษทั
ทราบทุกครั: ง เพื2อแจง้ใหผู้ที้2เกี2ยวขอ้งรับทราบต่อไป รวมทั:งไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดงักล่าว 

2. กาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) มีหน้าที2ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ (GRAMMY) ซึ2 งรวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยที์2ถือครองของบุคคลที2มีความเกี2ยวขอ้ง ตามมาตรา 59  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกาํหนดให้เลขานุการบริษทัสรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์
และการเปลี2ยนแปลงการถือหลกัทรัพยฯ์ ต่อที2ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื2อรับทราบเป็นรายไตรมาส 

3. กาํหนดในสัญญาจา้งแรงงาน ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี2ยวกบัการทาํงาน ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังานต่อบริษทัฯ และถือ
เป็นจริยธรรมต่อพนักงาน ในการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหน้าที2ในบริษทัฯ หรือนาํขอ้มูล
ภายในหรือสารสนเทศที2มีสาระสาํคญัซึ2งไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังานในบริษทัฯ ที2ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื2อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้กี2ยวขอ้ง หรือทาํใหป้ระโยชน์ของบริษทัฯ 
ลดลง หรือกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. ให้ความสําคญัในการรักษาสารสนเทศที2เป็นความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ2าเสมอ โดยไม่นาํสารสนเทศ
ดงักล่าวมาใชเ้พื2อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้กี2ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลที2ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ 
ที2เกี2ยวขอ้ง  
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5. ในกรณีที2บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจที2เกี2ยวกบัขอ้มูลที2ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่
ระหวา่งการเจรจาซึ2 งงานนั:นๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน อนัอาจมีผลต่อความเคลื2อนไหวของราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ บุคคลภายนอกเหล่านั:นจะตอ้งทาํสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) ไวก้ับบริษทัฯ 
จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลท. และ ก.ล.ต.  

6. มีการกาํหนดจริยธรรมว่าดว้ยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื2อสาร เพื2อควบคุมและ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัฯ จากบุคคลภายนอก และการ
กาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานในระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ 

7. บริษทัฯ จะใชบ้ทลงโทษตามระเบียบของบริษทัฯ หากพบวา่ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน หรือผูที้2เกี2ยวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูล
ภายในหรือมีความประพฤติที2ส่อไปในทางที2จะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสื2อมเสียและเสียหาย 

8. ในกรณีที2มีการใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติที2ส่อไปในทางที2ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสื2อมเสียและความ
เสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัทาํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ เป็นประจาํทุกปี 
 
จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั3น 
 

 คณะกรรมการบริษทั ยดึมั2นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม
และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี รวมทั:งสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2นในทุกรูปแบบ และตระหนกัเป็น
อย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชั2นส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั2นคงของประเทศ โดยมี
นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2นดงันี:  

1. สนับสนุนการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานอย่างซื2อสัตย ์โปร่งใส เที2ยงตรง 
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2นให้เป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทั:งบริหารงานตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี  

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที2เพียงพอและเหมาะสม รวมทั:งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ทั:งนี: เพื2อป้องกนัและมิให้พนกังานมีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชั2นต่างๆ 

3. พนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื2นใดจากบุคคลอื2น ที2มี
หน้าที2หรือธุรกิจเกี2ยวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที2คนทั2วไปพึงปฏิบติัต่อกนั และ
ทรัพยสิ์นนั:นตอ้งไม่ใช่สิ2งผิดกฎหมาย รวมทั:งไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที2หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื2อตนเอง และ/หรือผูอื้2น
โดยมิชอบ 

4. จดัใหมี้ช่องทางในการสื2อสารเพื2อรับเรื2องร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั รวมทั:งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาํหนด
บทลงโทษตามกฎระเบียบที2เกี2ยวขอ้ง 

5. สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที2จดัขึ:นโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพื2อประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการ
ต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชั2น 
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             กระบวนการในการประเมนิความเสี3ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั3น 
 

บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการบริหารความเสี2ยงที2เหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุเหตุการณ์ที2
มีความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ:นจากการดาํเนินธุรกิจ ซึ2 งครอบคลุมถึงความเสี2ยงที2อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั2น ประเมินระดบั
ความเสี2ยง ทั:งโอกาสเกิด และผลกระทบ กาํหนดวธีิการจดัการความเสี2ยงต่างๆ มาตรการที2เหมาะสมกบัความเสี2ยงที2ประเมิน
ได ้เพื2อป้องกนัความเสี2ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั2น และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี2ยง
ที2กาํหนดขึ:นอยา่งสมํ2าเสมอ 

 
แนวปฏิบัตเิกี3ยวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื3อป้องกนัและตดิตามความเสี3ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั3น 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีแนวปฏิบติัเกี2ยวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแล เพื2อป้องกนัและติดตามความเสี2ยงจากการ
ทุจริตและคอร์รัปชั2น สรุปได ้ดงันี:  

1. จ ัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี2ยง ที2
ครอบคลุมระบบงานสาํคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื:อจ ัดจ้าง การจัดทาํสัญญา 
ระบบการจัดทาํและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชาํระเงิน กระบวนการบริหารงาน
บุคคล เป็นตน้  

2. จดัใหมี้ช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
เบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั รวมทั:งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกาํหนด
บทลงโทษทางวนิยัของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายที2เกี2ยวขอ้ง 

3. หวัหนา้สายงานที2เกี2ยวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และ
รายงานใหผู้มี้อาํนาจทราบตามลาํดบั 

 
แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี3ยวข้องกับการทุจริตและ

คอร์รัปชั3น 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกันการมีส่วน
เกี2ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั2น ดงันี:  

1. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังาน รับทราบและถือปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทัฯ กาํหนดขึ:น ซึ2งในคู่มือดงักล่าวไดร้วมถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที2ดี จริยธรรมธุรกิจต่างๆ  
เช่น การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2นฯ  และจรรยาบรรณ/ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน อยา่งสมํ2าเสมอ  

2. กาํหนดใหฝ่้ายบริหารความเสี2ยง ทาํหนา้ที2สอบทาน และประเมินความเสี2ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั2นอยา่ง
ต่อเนื2อง ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั2นอย่างสมํ2าเสมอ 
เพื2อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั2นมีประสิทธิผล โดยนําเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี2ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั อยา่งทนัเวลาและสมํ2าเสมอ 
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3. หากพบวา่ มีขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานที2มีเหตุอนัควรให้เชื2อว่า มีการกระทาํซึ2 ง
อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ วา่
ดว้ยการมีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั2น ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมขอ้เท็จจริงทั:งหมด 
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดับ เพื2อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที2เหมาะสม 

 

บริษทัฯ จัดให้มีการสื2อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั2นนี:  โดย
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ และบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ตลอดจนจัดอบรม/สัมมนา
หลกัสูตรที2เกี2ยวขอ้ง เพื2อสื2อสารโดยตรงกบัผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนใหรั้บทราบและถือปฏิบติั 
 
จริยธรรมว่าด้วยเรื3องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที3ทาํงาน 

ดว้ยผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นทรัพยากรที2มีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จที2จะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตได้
อยา่งย ั2งยนื ดงันั:นคณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการดูแลเพื2อให้ผูบ้ริหารและพนกังานไดรั้บความ
ปลอดภยัทั:งต่อชีวติและมีสุขอนามยัที2ดีภายใตส้ภาพแวดลอ้มที2ดี ดงันี:  

1. มุ่งเน้นในการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มที2จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอนั
เนื2องมาจากการทาํงาน 

2. สนบัสนุน ส่งเสริม และบงัคบัใชก้ฎ ขอ้บงัคบั และมาตรการต่างๆ ที2สามารถลดความเสี2ยงในการเกิดอุบติัเหตุ
และการเจ็บป่วยอนัเนื2องมาจากการทาํงาน 

 
ทั:งนี:  คณะกรรมการบริษทักาํหนดให ้

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีหนา้ที2และเป็นผูน้าํในการแกไ้ขพฤติกรรมและควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้
มีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน โดย  

1) กาํหนด สนบัสนุน ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงสถานที2ทาํงาน และการจดัการที2ดีในการทาํงาน 
2) จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที2เหมาะสม เพียงพอ และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
3) ร่วมกบัพนักงานทุกคนในการแกไ้ขพฤติกรรมที2จะก่อให้เกิดอุบติัเหตุและการเจ็บป่วยอนัเนื2องมาจากการ

ทาํงาน และกาํหนดวธีิการปฏิบติังานที2เหมาะสม 

2. ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีหนา้ที2ในการกาํหนดแนวทางปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรการต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้ง
กบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที2ทาํงาน และเป็นผูน้าํในการปฏิบติัตามนโยบายนี:อยา่งเคร่งครัดและสมํ2าเสมอ เพื2อ
เป็นแบบอยา่งที2ดีในการสร้างความปลอดภยัในที2ทาํงาน รวมทั:งสนบัสนุน ส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที2ให้พนกังานมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมีทศันคติที2ดีในเรื2องความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที2ทาํงาน 

3. พนกังานทุกคนตอ้งรับทราบ ใหค้วามร่วมมือ ร่วมเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทั:งปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติันี: อย่างเคร่งครัดและสมํ2าเสมอ ตลอดจนสื2อสารต่อไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั: งลูกคา้ ผูร่้วมงาน ผูจ้ดัหา ผูรั้บเหมา เพื2อ
รับทราบและเขา้ใจในนโยบายนี:  
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4. ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที2ทาํงาน
อย่างต่อเนื2องและสมํ2าเสมอ เพื2อให้มั2นใจว่า มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที2เกี2ยวขอ้งกับความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในสถานที2ทาํงานอยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 

5. ผูบ้ริหารทุกระดบัจะไม่เพิกเฉยในกรณีที2เกิดอุบติัเหตุ อุบติัภยัใดๆ ที2ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขอนามยั
ในสถานที2ทาํงาน โดยจะใหก้ารช่วยเหลือพนกังานที2ไดรั้บผลกระทบโดยเร็วและเต็มความสามารถ รวมทั:งคน้หาสาเหตุและ
กาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ขที2ชดัเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื2อป้องกนัการเกิดซํ: า 
 
จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอนัมีลขิสิทธิT 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้2น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนุน
การดาํเนินการที2มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb ของผูอื้2น ซึ2 งแสดงถึงเจตนารมณ์ของ
บริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายที2เกี2ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยมีนโยบาย
และแนวปฏิบติั ดงันี:  

1. ส่งเสริมการพฒันาและเคารพการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb  ตลอดจนประเมินคุณค่างาน
สร้างสรรคด์งักล่าวอยา่งเป็นธรรม 

2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb ของบริษทัฯ และบุคคลอื2น โดยไม่ละเมิดหรือ
สนับสนุนการกระทาํใดๆ ที2เป็นการละเมิด เช่น ทาํซํ: า ดัดแปลง คดัลอก ทาํสําเนา การแพร่เสียง แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือการกระทาํในลกัษณะอื2นใด รวมทั:งไม่นาํผลงานของผูอื้2นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 

3. สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
และงานอนัมีลิขสิทธิb  

4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื2อปลูกฝังจิตสํานึกเกี2ยวกบัการเคารพและการสร้างสรรค์
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb ให้เกิดขึ:นในหมู่พนกังานทุกระดบั และสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที2บริษทัฯ จดัขึ:น 

5. ออกระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี2ยวกบัการทาํงาน โดยกาํหนดให้พนักงานตอ้งไม่ปฏิบติัตนอนัเป็นการนาํมาซึ2 ง
ความเสื2อมเสียชื2อเสียงของบริษทัฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกาํหนด ประกาศ คาํสั2งของหน่วยงานภาครัฐหรือ
กฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธิb  เช่น กฎหมายเกี2ยวกบัเครื2องหมายการคา้ กฎหมายเกี2ยวกบัสิทธิบตัร 
กฎหมายเกี2ยวกบัลิขสิทธิb  หรือกฎหมายอื2นที2เกี2ยวขอ้ง รวมทั:งประกาศ คาํสั2ง และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที2บริษทัฯ กาํหนดขึ:น 

6. กาํหนดให้การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb  ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหากพบการกระทาํ
ความผิด บริษทัฯ จะดาํเนินการกบัพนกังานผูก้ระทาํผิด ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี2ยวกบัการทาํงาน และตามกฎหมายต่อไป 

 
จริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื3อสาร 
 คณะกรรมการบริษทั ถือวา่เป็นหนา้ที2ความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนที2จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศ ขอ้กาํหนด 
และกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั:งประกาศ คาํสั2ง ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติั
ต่างๆ ที2บริษทัฯ กาํหนดขึ:นอย่างเคร่งครัดเพื2อป้องกนัมิให้พนกังานทาํผิด หรือทาํความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื2อน
ร่วมงาน บุคคลภายนอก หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี2ยวกับการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื2อสาร ดงันี:  
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1. การเขา้ถึงขอ้มูล 
1) ผูบ้ริหารและพนกังานที2ไดรั้บมอบหมายเท่านั:น ที2มีสิทธิเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มขอ้มูลไม่วา่จะ

เก็บในรูปแบบของแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบอื2นๆ 
2) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานที2ไม่ไดรั้บมอบหมาย เขา้ดู ทาํซํ: า เผยแพร่ ลบทิ:ง ทาํลาย เปลี2ยนรหัสผ่าน หรือ

เปลี2ยนแปลงขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ของผูอื้2นโดยมิชอบไม่ว่าทั: งหมดหรือบางส่วนหรือกระทาํการอื2นใดที2ทาํให้เกิด
ความเสียหาย 

3) ห้ามพนักงานกระทาํด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื2อให้การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอื้2นถูก
ระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้

2. การสื2อสารขอ้ความทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
1) การสื2อสารขอ้ความทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในเรื2องที2เกี2ยวกบับริษทัฯ ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
2) ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการสื2 อสารข้อความทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับขอ้มูลที2เป็นความลบัจะตอ้งดาํเนินการเขา้รหสัดว้ย 
3) ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนไม่ควรสื2อสารขอ้ความทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื2อประโยชน์ส่วนตวั ควร

หลีกเลี2ยงการส่งจดหมายลูกโซ่ หรือการติดต่อสื2อสารในทุกรูปแบบที2จะทาํให้ชื2อเสียงของบริษทัฯ เสียหาย และห้ามเสนอ
ขอ้ความหรือเนื:อหาซึ2งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของสงัคม 

4) หา้มพนกังานส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอื2นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งที2มาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื2นโดยปกติสุข 

3. อินเทอร์เน็ต 
1) ส่งเสริมใหมี้การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื2อประโยชน์ในการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจ รวมทั:งเป็น

เครื2องมือแห่งการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 
2) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งหลีกเลี2ยงเวบ็ไซตที์2ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม และงดเวน้

ที2จะเผยแพร่ขอ้มูลหรือเวบ็ไซตด์งักล่าวต่อผูอื้2น 
3) ถา้มีขอ้สงสยัวา่เวบ็ไซตใ์ดที2ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม ใหป้รึกษาฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. การใชซ้อฟทแ์วร์ 
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนที2ใชเ้ครื2องคอมพิวเตอร์ตอ้ง (ลงลายมือชื2อรับรองว่าจะ) ไม่นาํซอฟท์แวร์ที2ผิด

กฎหมายมาใชใ้นบริษทัฯ 
5. การใชสื้2อโทรคมนาคม 

จดัให้มีอุปกรณ์สื2อสารโทรคมนาคม ไดแ้ก่ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ เพื2อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ การใชเ้พื2อกิจการส่วนตวัสามารถกระทาํไดต้ามสมควร 
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จรรยาบรรณ/ข้อพงึปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ  

1. ปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความซื2อสตัยสุ์จริต ขยนัหมั2นเพียร รับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัความคิดในการ
ทาํงานโดยถือประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

2. มุ่งมั2นและเอาใจใส่อยา่งเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั:งปวงที2จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพฒันาองคก์รไปสู่
ความเป็นเลิศ 

3. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที2 และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที2ใช้
งานไดอ้ยูต่ลอดเวลา ตลอดจนไม่นาํไปใชเ้พื2อประโยชน์อื2นใดนอกเหนือกิจการของบริษทัฯ 

4. ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในที2ทาํงานให้อยูใ่นสภาพที2ดีทั:งต่อตนเองและเพื2อนร่วมงาน ตลอดจนปฏิบติัหนา้ที2
ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เพื2อลดความเสียหายหรืออุบติัเหตุที2อาจเกิดขึ:นและส่งผลเสียหายต่อตนเอง เพื2อนร่วมงาน 
และบริษทัฯ 

5. หา้มเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใดๆ ที2อาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรืออาจ
ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความยติุธรรม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํใดๆ ที2ผิดกฎหมาย 

6. ตอ้งรักษาขอ้มูลต่างๆ ที2เป็นความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และของบริษทัฯ โดยดูแลระมดัระวงัมิให้ขอ้มูลดังกล่าว
รั2วไหลหรือตกไปถึงผูที้2ไม่เกี2ยวขอ้ง ตลอดจนไม่นาํขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้2น
โดยมิชอบ 

7. ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื2นใดจากบุคคลอื2น ที2มีหน้าที2หรือ
ธุรกิจเกี2ยวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาล อนัเป็นประเพณีนิยมที2คนทั2วไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

8. ไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที2หรือแสวงหาประโยชน์เพื2อตนเอง และ/หรือผูอื้2นโดยมิชอบ 
9. พึงปฏิบติัต่อบุคคลอื2น ดว้ยความสุภาพ มีนํ: าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี รวมทั:งการให้เกียรติผูอื้2น โดยไม่นาํผลงาน

ของผูอื้2นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 
10. ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ริหาร หรือพนกังานอื2นโดยปราศจากซึ2งขอ้มูลความจริง 
11. รักษาและร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคี และความเป็นนํ: าหนึ2งใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน 
12. ร่วมปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิb ของบริษทัฯ รวมทั:งเคารพสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาและงาน

อนัมีลิขสิทธิb ของผูอื้2นโดยไม่ละเมิด หรือสนบัสนุนการกระทาํใดๆ ที2เป็นการละเมิด 
13. ตอ้งไม่ปฏิบติัตนอนัเป็นการนาํมาซึ2งความเสื2อมเสียชื2อเสียงของบริษทัฯ 
14. ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เกี2ยวกบัการทาํงาน คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที2ดีและ

จริยธรรมธุรกิจ และระเบียบของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดแีละจริยธรรมธุรกจิ 
ฉบับปรับปรุงครั งที3 6 พ.ศ. 2559 

จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์  กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2 

44 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์  
 

นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานที2บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวเ้ป็นแนวในการประพฤติแลว้ ยงัตอ้ง
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดงันี: 

1. เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที2จาํเป็นอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยระมดัระวงัไม่ใหเ้กิด
ความเขา้ใจหรือการตีความผิด 

2. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที2เกี2ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้ 
3. ตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งรวดเร็ว  
4. ปฏิบติัหนา้ที2โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที2ตั:ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื2อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที2ดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ที2 และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. รอบรู้ในขอ้มูลบริษทั และหมั2นศึกษาหาความรู้เพื2อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งสมํ2าเสมอ 
8. สร้างความเชื2อมั2น เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติที2ดีของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ทุกผา่ย 
9. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงิน และแนวปฏิบัติในการซื:อขายหุ้นที2บริษทัได้

กาํหนดไว ้
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การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้เป็นหน้าที2และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนที2
จะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบัติที2กาํหนดไวใ้น คู่มือการกํากับดูแลกิจการที3ดีและ
จริยธรรมธุรกจิ ของกลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2 อยา่งเคร่งครัด 

 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื2องสาํคญัที2จะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และถือปฏิบติัตาม คู่มือการกํากับดูแลกิจการที3ดีและจริยธรรมธุรกิจ นี: อยา่งจริงจงั โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทาํหนา้ที2ดูแลให้มีการแจง้ให้พนกังานทุกท่านทราบถึงคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจนี:  และการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ  

 คณะกรรมการบริษทั ไม่พึงปรารถนาที2จะให้เกิดการกระทาํใดๆ ที2ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมที2ดี หาก
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูใ้ดกระทาํผิดจริยธรรมที2กาํหนดไว ้บริษทัฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎระเบียบที2
เกี2ยวขอ้ง ทั:งนี:  คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการสื2อสารเพื2อรับเรื2องร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั เพื2อ
รวบรวมขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหา โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะเก็บ
รักษาขอ้มูล ของผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั 

 
 



คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดแีละจริยธรรมธุรกจิ 
ฉบับปรับปรุงครั งที3 6 พ.ศ. 2559 

  กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2  

46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดแีละจริยธรรมธุรกจิ 
ฉบับปรับปรุงครั งที3 6 พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก  กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี2 

47 

คํานิยามที3ปรากฏใน คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการที3ดีและจริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ หมายถึง บริษทั  จีเอม็เอม็ แกรมมี2 จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี2 จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั จีเอ็ม
เอม็ แกรมมี2 จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย/บริษัทในเครือ  หมายถึง บริษทัที2เป็น หรืออาจถือเป็นบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมของบริษทั จีเอ็ม
เอม็ แกรมมี2 จาํกดั (มหาชน)   

ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลท.  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทไทย 

หน่วยงานกาํกบัดูแล หมายถึง องคก์รภาครัฐที2ทาํหนา้ที2กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัจดทะเบียน 
รวมทั:งออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั2ง หรือขอ้กาํหนดต่างๆ 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ซึ2 งไดแ้ก่ กรรมการ ผูจ้ดัการ (ประธาน
เจา้หนา้ที2บริหารกลุ่ม) หรือดาํรงตาํแหน่งระดบับริหาร Ñ รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการ 
(ประธานเจ้าหน้าที2บริหารกลุ่ม) ลงมา ผู ้ซึ2 งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู ้ดํารง
ตาํแหน่งระดับบริหารรายที2 Ñ ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที2 เป็นระดับผูจ้ ัดการฝ่ายขึ: นไปหรือ
เทียบเท่า 

จริยธรรม หมายถึง ขอ้พึงปฏิบัติ หรือแนวปฏิบติัในการกระทาํหนึ2 งๆ และ/หรือพฤติกรรม
โดยรวม ตามมาตรฐานคุณธรรม และคุณค่าแห่งความดีงาม 

ระเบียบอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการ หมายถึง  การแบ่งแยกอํานาจหน้าที2และ/หรือความรับผิดชอบในการอนุมัติ
ดาํเนินการในดา้นต่างๆ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ภายในขอบเขตการบังคบัใช้และการไดรั้บมอบหมาย ทั: งนี: จะตอ้งดาํเนินการให้
เป็นไปตามขั:นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื2อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
คล่องตวั มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที2เหมาะสมและรัดกุม ทั: งนี: การ
กําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการนี: จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั มติที2ประชุมผูถื้อหุน้ และประกาศขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยมี
การทบทวนอย่างสมํ2าเสมอเพื2อให้มั2นใจว่า ยงัมีความเหมาะสมและครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดที2หน่วยงานกาํกบัดูแล
กาํหนดขึ:นเพิ2มเติม โดยระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการนี:ผ่านการอนุมติัจากที2
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 




