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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
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ของ  

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัในกลุ่ม 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ       
(Corporate Governance Policy) 
(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 5) 
  
 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่ 4/2563-2564 วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ.2564 เห็นควรให้ก าหนด
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดลดจ านวน
คณะกรรมการชุดย่อย ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ และให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
                                                               

    (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 
       ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                                    ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ       
(Corporate Governance Policy) 
(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 4) 
  
 คณะกรรมการบรษิัทในการประชุมครัง้ที่ 6/2562-2563 วนัที่ 10 กนัยายน พ.ศ.2563 อนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติม
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการเพื่อใหร้ะบุถงึนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายทีอ่อกมาใหม่ การก าหนด
จ านวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยให้ยดืหยุ่นขึน้ และการก าหนดเรื่องต่างๆเพิม่เตมิให้สอดคล้องกบัการประเมนิ
โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีน และหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 
2560 ในหมวดที ่3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี และหมวดที ่5. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
ใหน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563) นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 

                                                                
                                                               

    (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 
       ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                                    ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ       
(Corporate Governance Policy) 
(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 3) 
  
 คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้ที ่7/2561-2562 วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2562 เหน็ควรใหก้ าหนดนโยบาย
เกีย่วกบัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ/หรอืผูบ้รหิาร เพือ่ใหอ้ยูภ่ายใต้
การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัอนัจกัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป จงึใหเ้พิม่เตมิขอ้ 
13. ในหมวดที ่5. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2562 
เป็นตน้ไป 
 

                                                                
    (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

       ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                                  ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ                                                               
 (Corporate Governance Policy) 
(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 2) 

ตามที่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ได้
พจิารณาและเหน็ชอบใหใ้ชน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) ตัง้แต่วนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 
2558 นัน้ ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ได้ประกาศใช้หลกัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมคีวามแตกต่างจาก
หลกัการเดมิทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นฐานในการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) ประกอบ
กบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนในมติิ
ต่างๆ บรษิัทฯจงึเหน็สมควรทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) นี้ให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีฯและหลกัเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืของบรษิัทจดทะเบียน
ดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื้อหาส่วนใหญ่ของทัง้ 7 หมวดยงัคงเดิม ส่วนขอ้ความตอนใดที่มีการแก้ไข
เพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2) จะมเีชงิอรรถระบุไว้ 

คณะกรรมการฯ สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ประกนัการบรหิารจดัการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้อกีทัง้จะช่วยสรา้งความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย อนัท าใหบ้รษิทัฯมคีวามมัน่คงและมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิม่แก่ผูล้งทุนในระยะ
ยาว นโยบายการก ากบัดูแลกจิการจงึเป็นเครือ่งมอีทีส่ าคญัทีก่ าหนดการก ากบัดูแลกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพใน
ดา้นต่างๆ และมุ่งหมายใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏบิตัติามนโยบายนี้อย่าง
เคร่งครดั เพื่อใหก้ารปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ คณะ
กรรมการฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการเป็นผูก้ ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบายนี้และรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ที ่7/2559-2560 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2560 ไดพ้จิารณา
และเห็นชอบให้ใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ที่ 2) นี้  ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560      
เป็นตน้ไป 

         

                   (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                       (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 
           ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                           ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ                                                                                    

 
(Corporate Governance Policy)        
(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 1) 
 

คณะกรรมการบรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ พรอ้มกบั
จรรยาบรรณแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการประกอบธุรกจิ และนโยบายการใหข้อ้มูลการกระท าความผดิและการทุจรติ การสอบสวน 
และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู มผีลตัง้แต่วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2557 

บริษัทฯ เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการในองค์รวม โดยยังคงใช้โครงสร้างตาม
หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนดซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ส่วนในด้านเนื้อหาได้
เพิม่เตมินโยบายการก ากบัดูแลกจิการบางประการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) และจดัท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เพิม่ขึน้เป็นหมวดที ่6. กบัน าสาระส าคญับางส่วนทีเ่ป็น
เรือ่งของการก ากบัดูแลกจิการของนโยบายการใหข้อ้มลูการกระท าความผดิและการทุจรติ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มลู (ซึง่เดมิเป็นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นหมวดที ่7. ท าใหน้โยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีป่รบัปรุงใหม่ครัง้นี้ประกอบดว้ย 7 หมวด พรอ้มทัง้ปรบัปรุงจรรยาบรรณแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการประกอบธุรกจิ ให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ทัง้ในดา้นความสอดคลอ้งกนักบันโยบายหมวดต่างๆ และเนื้อหารายละเอยีด 

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประกันการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้อกีทัง้จะช่วยสรา้งความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย อนัท าให้
บรษิัทฯมคีวามมัน่คงและมกีารเติบโตอย่างยัง่ยนืตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการก ากบัดูแล
กจิการจงึเป็นเครื่องมอีทีส่ าคญัทีก่ าหนดการก ากบัดูแลกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพในดา้นต่างๆ และมุ่งหมายใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนผูกพนัและปฏบิตัติามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการเป็นผูก้ ากบัดแูล
การปฏบิตัติามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯทกุไตรมาส 

คณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ไดพ้จิารณาและเหน็ชอบให้
ใชน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) นี้ ตัง้แต่วนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

       

        (ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)                                                                   (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

      ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                                                ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
(Corporate Governance Policy) 

 
คณะกรรมการของบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีพ่งึมี

ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณทางธุรกจิ จงึเหน็ควรใหม้กีารประมวลและ  จดัท า 
“นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ” ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ร ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการ
ด าเนินการใดๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้คณะกรรมการฯ ยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความจรงิใจและซื่อสตัย์สุจรติ มกีาร
ก าหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน และการประเมนิผล ตลอดจนการด าเนินงาน และการ
ก ากบัดแูลเรือ่งการบรหิารความเสีย่งอยา่งโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการอยา่งต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้นี้กเ็พื่อผลประโยชน์ต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และสงัคมโดยรวม 

นโยบายก ากบัดแูลกจิการฉบบัน้ี มผีลตัง้แต่วนัที่  3 กุมภาพนัธ ์2557 เป็นตน้ไป 

       

          ( ศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม )                                                 ( นายมนู เลยีวไพโรจน์ ) 
      ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ                                           ประธานคณะกรรมการบรษิทั   
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หมวดท่ี 1 
สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 
หลกัการ  

ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของบรษิทัฯโดยควบคุมบรษิทัฯผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรษิทัฯใหท้ าหน้าทีแ่ทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯจงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  
 
นโยบาย 

1. บรษิทัฯเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั โดยจะปฏบิตัิ
ตามอย่างเครง่ครดั และก าหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางการก ากบักจิการทีด่ี 
 2.  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พงึมสีทิธดิงัต่อไปนี้ คอื 

 2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้ร ับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้
ขอ้เสนอแนะและรว่มพจิารณาตดัสนิใจในประเดน็ทีส่ าคญัต่างๆ อนัรวมถงึ 

- สทิธใินการแต่งตัง้ หรอืถอดถอนกรรมการบรษิทัฯ 
- อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยบรษิทัฯจะน าเสนอค่าตอบแทนทุกรปูแบบทีจ่ะขอ

อนุมตั ิอนัรวมถงึค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และสทิธปิระโยชน์
อื่น (หากม)ี 

- การใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
- ไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรของบรษิทัฯ ในรปูเงนิและ/หรอืหุน้ปนัผล 
- อนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื

ขอ้ก าหนดอื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 
- อนุมตักิารเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้จดทะเบยีน 
- อนุมตัริายการพเิศษอื่นๆทีม่ใิช่รายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตทิีบ่รษิทัฯเหน็ควรใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา 
2.2 สทิธใินการได้รบัสารสนเทศที่มนีัยส าคญัของบรษิัทฯอย่างสม ่าเสมอและภายใน

ก าหนดเวลาดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสม เช่น ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีบ่รษิทัฯส่งไป เวบ
ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

2.3 สทิธอิื่นนอกเหนือจากขา้งตน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 3. บรษิัทด ารงคุณสมบตัิเรื่องการกระจายการถอืหุ้น (Free Float) โดยต้องมจี านวนผู้ถือหุ้น
สามญัรายย่อยและสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวปฏิบติั 
1. บรษิทัฯจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู วนัเวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุม ตลอดจน ขอ้มลูทัง้หมด

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ต้องตดัสนิใจในที่ประชุม ใหก้บัผู้ถอืหุ้นทุกคนไดร้บัทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ า 30 วัน ก่ อนวันประชุม  รวมทั ้ง เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ าวไว้ ใน  website ของบริษัทฯ  คือ  
www.kslgroup.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บริษัทฯ ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีตามที่กฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดและสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนโดยทัว่ไป  

3. บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเองหรอืมอบฉันทะ
ใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯระบุใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ และออกเสยีงอย่างเตม็ที ่โดยจดั
ประชุมในวนัท าการที่โรงแรม หรอืสถานที่การจดัประชุมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มี
การคมนาคมสะดวกต่อการเดนิทางของผู้ถอืหุ้น จดัให้มบีุคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอ ส าหรบั
การตรวจสอบเอกสารและจดัใหม้อีากรแสตมป์ ส าหรบัตดิในใบมอบฉนัทะ 

4. บรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆทีจ่ะใชใ้นการประชุมก่อน และจดัสรรเวลาและ
ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

5. กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และร่วมตอบขอ้ซกัถาม
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบรายงานการประชุมทางเวบไซต์ของบรษิทัฯ ภายในสบิสีว่นัภายหลงั
การประชุม 

7. ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบรษิัทฯได้ทางเวบไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

8. ผูถ้อืหุน้มโีอกาสเยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้รว่มการอบรมสมัมนาทีบ่รษิทัฯจดัขึน้ 
 

หมวดท่ี 2 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 
หลกัการ 
 ผูถ้อืหุ้นทุกรายทัง้ที่เป็นผู้บรหิารและที่ไม่เป็นผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย รวมทัง้ผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิ
จะได้รบัการปฏบิตัทิี่เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะไม่กระท าการใดที่เป็น
การเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้ดว้ยการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
 
นโยบาย  

1. ผู้ถือหุ้นมสีทิธเิสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาตามแนวปฏบิตัิ
ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี้  

http://www.kslgroup.com/
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2.  ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์
ขา้งทา้ยนโยบายในหมวดนี้ 

 3.  คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทฯเป็น
รายคน และจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง เพื่อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

4. บรษิทัฯหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัใชข้อ้มลูภายใน (Inside 
Information) ของกลุ่มบรษิทัทีม่สีาระส าคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑท์ีต่อ้ง
ปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น  

5. กรรมการและผูบ้รหิารบางต าแหน่ง มหีน้าทีต่้องรายงานการถอืหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทั
ฯทีเ่ป็นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษิทัฯทุกครัง้ เมื่อมกีารซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และต้องรายงานการถือ
หลกัทรพัยต่์อคณะกรรมการดว้ย  

6. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบรษิัทฯ 
ตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิหรอื
ผลการด าเนินงานรายไตรมาสจนถงึวนัที่บรษิัทฯเปิดเผยงบการเงนิหรอืผลการด าเนินงานรายไตรมาส
ให้แก่สาธารณชน ทัง้นี้ บรษิัทฯจะแจง้แก่บุคคลโดยเฉพาะหรอืประกาศเป็นการทัว่ไปไปยงักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบขอ้จ ากดันี้ 
 
แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอวาระการประชุมของทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ดงันี้  

1.1 ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ มสีทิธเิสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหพ้จิารณาบรรจุเขา้เป็น
วาระการประชุมของที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีนัน้ได้ โดยจดัท าเป็นหนังสอื ซึ่งต้องมรีายละเอยีด
ของขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1.1.1 ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จ านวนหุน้ทีถ่อื 
                      1.1.2 เรือ่งที่เสนอขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมดงักล่าว
เป็นเรื่องเสนอเพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา รายละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพจิารณา
ของคณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล ประเดน็พจิารณา และขอ้มลูอื่นๆ เป็นตน้ 

1.1.3 ขอ้มลูอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าจ าเป็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธทิี ่จะไม่บรรจุเรื่องที่ผู ้ถ ือหุ ้นส่งมาเข้าเป็นวาระการ
ประชุมของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได ้หากเรือ่งดงักล่าวมลีกัษณะดงัต่อไปนี้  

1.2.1 เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้อื
หุน้ไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 
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1.2.2 เป็นเรือ่งทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัฯจะด าเนินการได ้
1.2.3 เป็นเรื่องที่ผูถ้อืหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบสบิสอง 

เดอืนทีผ่่านมา และได้รบัมตสินับสนุนด้วยเสยีงที่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

1.2.4 เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า ไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งบรรจุ
เป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการฯ ตอ้งมเีหตุผลทีส่มควรและสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได้ 

1.3 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พจิารณาเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ให้ผูถ้อืหุน้จดัท าเป็นหนังสอืและจดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื่อใหไ้ดท้ราบว่าเป็น
การเสนอ เรื่ อ งจากผู้ ถือหุ้ น ราย ใด  ห รือผู้ ถื อหุ้ น อ าจเสนอ เรื่ อ งผ่ าน  website ของบริษั ท ฯ 
www.kslgroup.com อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัท าเป็นหนงัสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

1.4 ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พจิารณาเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการ
ประชุมของที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น จะต้องส่งเรื่องให้เลขานุการบรษิทั ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถงึ 30 
พฤศจกิายน ของทุกปี1  

1.5 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเรื่องที่ผู ้ถ ือหุ ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการ
ประชุมของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ เหน็ว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของทีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการ
ประชุมดงักล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่
สมควรจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการฯแจง้ให้ ผู้ถอืหุ้น
ทราบ  พ ร้อมทั ้ง เห ตุผลที่ ไม่บ รรจุ เข้า เป็ นวาระการประชุ ม ผ่ านทาง website ของบริษัท ฯ 
www.kslgroup.com รวมทัง้แจ้งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก่อน และแจง้ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อทราบในวนัประชุม 

2. บรษิัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมสีิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ดงันี้  

2.1 ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ ของจ านวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ มสีทิธเิสนอรายชื่อบุคคลที่เห ็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้น
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิัทฯต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณาได้ โดยท าเป็นหนังสอื ซึ่ง
ตอ้งมรีายละเอยีดของขอ้มลูดงันี้ 

2.1.1 ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จ านวนหุน้ทีถ่อื 
2.1.2 รายชื่อของบุคคลที่ต้องการเสนอให้พจิารณารวมทัง้ประวตักิารศึกษา ประวตัิ

การท างาน ประสบการณ์การท างาน ความรูค้วามเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานดเีด่น การถือหุ้นในบรษิัท 
รายชื่อบรษิัทที่เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
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กรรมการของบรษิัทฯ และขอ้มูลอื่นเกี่ยวกบับุคคลดงักล่าวที่ผู้ถอืหุ้นเห็นสมควรให้ เพื่อประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการฯ 

2.1.3 ขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกบับุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯเหน็ว่าจ าเป็น 
เพื่อประกอบการพจิารณา ซึง่คณะกรรมการฯจะตอ้งชีแ้จงเหตุผลทีจ่ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูดงักล่าว 

2.1.4  หนังสอืแสดงความยนิยอมของบุคคลดงักล่าวว่ายนิดจีะรบัด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัฯ 

2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าชื่อบุคคลดงักล่าวเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ถา้หากบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อมานัน้ มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่น 

2.2.2 ถ้าได้รบัเลอืกให้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ บุคคลนัน้อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ในบรษิทัทีเ่ป็นคู่แขง่ทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นลกูคา้หรอืคู่คา้ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

  2.2.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ซึง่คณะกรรมการฯตอ้งมเีหตุผลทีส่มควร และสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได้ 

2.3 ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกเป็น
กรรมการของบรษิทัฯใหผู้ถ้อืหุน้จดัท าเป็นหนังสอื และจดัส่งใหเ้ลขานุการของบรษิทั เพื่อใหไ้ดท้ราบว่า
เป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวผ่าน website ของบรษิัทฯ 
www.kslgroup.com อยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน แลว้จงึจดัท าเป็นหนงัสอืส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั 

2.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ จะต้องส่งรายชื่อให้เลขานุการบรษิทัในระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถงึ 
30 พฤศจกิายนของทุกปี2 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯมี
เวลาเพยีงพอในการพจิารณาว่า สมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดงักล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯหรอืไม ่

2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อ
บุคคลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา  ใหค้ณะกรรมการฯระบุในหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้เป็นความเหน็ในวาระการเลอืกกรรมการว่า เป็นบุคคลที่ผูถ้อืหุน้เสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เหน็ว่า
ไม่สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาใหค้ณะกรรมการฯ แจง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบ พรอ้มทัง้เหตุผลทีไ่ม่เสนอผ่านทาง website ของบรษิทัฯ www.kslgroup.com รวมทัง้แจง้การ
เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อทราบในวนัประชุม  
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หมวดท่ี 3 
บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
หลกัการ 

บรษิทัฯตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจกัส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการที่ดี
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 
นโยบาย   
 1. บรษิัทฯ จดัให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการของบรษิัทฯด าเนินไปด้วยความ
โปรง่ใส ซื่อสตัยส์ุจรติ ตรวจสอบได ้มคีุณธรรม  

2. บรษิัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ความส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม
ควบคู่ไปกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3. บรษิัทฯประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัก่อนที่จะ
ลงทุนในกิจการ ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ และบรหิาร
จดัการกระบวนการผลติใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตน้ิอยทีสุ่ด 

4. บรษิัทฯ ประกอบกิจการโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทัง้ปวงที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรอืที่พงึจะได้รบั  ทัง้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บรหิาร ลูกค้า คู่ค้า เจา้หนี้  ตลอดจนสาธารณชน
และสงัคมโดยรวมอยา่งเหมาะสม  

5. บริษัทมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยจัดให้มี
ผู้รบัผดิชอบ กระบวนการ และขัน้ตอน เพื่อการปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามกฎหมายให้ครอบคลุมทัง้การเก็บ 
รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู และการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศตลอดจนมาตรการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล3  
 

แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯ สรา้งความรบัรูแ้ละการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการในกลุ่มกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน และสรา้งความรว่มมอืระหว่างบรษิทัฯ กบักลุ่มบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 

2. บรษิทัฯ ใช้ทรพัยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างประหยดั รกัษาคุณภาพของสิง่แวดล้อม 
ไมป่ลดปล่อยของเสยีหรอืมลภาวะสู่ชุมชน 

3. บรษิทัฯส่งเสรมิใหอ้อกแบบและพฒันากระบวนการผลติ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ ใหส้ามารถ
ควบคุมและ/หรอืลดมลภาวะไดด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนส่งเสรมิการใชว้ตัถุดบิและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
                                                 
3 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
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4. บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO , FSSC , SQF, GMP, 
HACCP, HALAL เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์สนิค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบรกิารในระดบัโลก และรกัษาความลบัของลูกค้าอย่าง
เครง่ครดั4 

5. บรษิัทฯให้โอกาสที่เท่าเทยีมกนัในการว่าจา้ง แต่งตัง้ ประเมนิและโยกยา้ยพนักงาน โดย
พจิารณาบนพืน้ฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกบัสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบั  และประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ  บรษิทัฯจะไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชือ้
ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ  อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพกิาร ความดอ้ยโอกาส โดยบรษิทัฯ จดั
ใหม้ขีอ้บงัคบัการท างานซึง่รวมถงึการจา้ง การเลกิจา้งหรอืไมเ่ลกิจา้งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร5  

6. บรษิัทฯ ส่งเสรมิความก้าวหน้าและเสรมิสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจดัอบรม
พนักงานเองหรอืสนับสนุนให้พนักงานเข้ารบัการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ต าแหน่งและ
หน้าที ่

7. บรษิัทฯ ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ  สุขอนามยั และ
ทรพัย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จดัหาสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และ
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเครง่ครดั  

8. บรษิทัฯไม่ใชแ้รงงานบงัคบัในรปูแบบใดๆ และจะไมว่่าจา้งแรงงานเดก็ที่มอีายตุ ่ากว่าเกณฑ์
ทีเ่ป็นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรอืกฎหมายอื่น ในกรณีที่มกีารจา้งแรงงานกลุ่มเพศและวยัต่างๆ 
บรษิทัฯจะถอืปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเครง่ครดั  

9. บรษิทัฯ ใหค้่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมนิทีถู่กต้องและเป็นธรรม โดยไม่เลอืก
ปฏบิตัแิละให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั และปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นค่าจา้งแรงงาน บรษิทัฯ
จะบรหิารจดัการค่าจา้ง เงนิเดอืน และผลประโยชน์ในระดบัทีแ่ข่งขนัไดเ้พื่อจงูใจบุคลากรมารว่มงานและ
สามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถไวก้บับรษิทัฯ6  

10. บรษิัทฯ ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และส่งเสรมิให้พนักงานไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ตาม
รฐัธรรมนูญ และไมปิ่ดกัน้การใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนกังานเป็นการส่วนบุคคล7  

11. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้  ทัง้ในแง่การช าระหนี้  การให้และรกัษา
หลกัประกนั และเงือ่นไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯทีถู่กต้อง แก่เจา้หนี้ 
การรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิและทุน เป็นต้น ในกรณีทีบ่รษิทัฯไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนดได ้บรษิทัฯ
จะแจง้เจา้หนี้เพื่อรว่มกนัหาทางแกไ้ขบนพืน้ฐานการเจรจาตกลงกนั 

12. บรษิัทฯ สนับสนุนการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ความเสมอภาคในการ
ด าเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั การจดัซือ้จดัจา้งอยา่งโปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัฯก าหนดคุณสมบตัิ
ของคู่ค้าที่มสีทิธเิข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการจดัซื้อจดัจ้างที่

                                                 
4 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
5 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
6 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
7 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
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ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มสีทิธเิสนอราคาโดยวธิทีี่เปิดเผยและเท่าเทยีมกนั รกัษาขอ้มูลการเสนอราคาที่
ได้รบัจากคู่คา้ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่คู่คา้ทีเ่สนอราคารายอื่น ไม่เรยีก ไม่รบัผลประโยชน์ใดๆ จากคู่
คา้เพื่อแลกเปลีย่นกบัการไดท้ าสญัญาจดัซือ้จดัจา้งกบับรษิทัฯ 

13. บรษิทัฯ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นและจะใชค้วามระมดัระวงัมใิหเ้กดิ
ขอ้กล่าวหาหรอืเสีย่งต่อขอ้กล่าวหาว่าละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

14. บรษิทัฯสนับสนุนและเคารพสทิธมินุษยชนทัง้ภายในบรษิทัฯและห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) และด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของ
สหประชาชาต ิและขอ้ตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาค ีและจะไม่มสี่วนร่วมกบัการ
กระท าใดๆที่ขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยจะติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายนี้ภายในบรษิัทฯ และ
ตรวจสอบคู่คา้และลกูคา้ในประเดน็การไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งสม ่าเสมอ8  

15. บรษิัทฯให้การสนับสนุนการจดักิจกรรมหรอืมสี่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
การ กุศลหรอืการพฒันาชุมชน เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัชุมชนและช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บรษิทัฯประกอบกจิการ การสนับสนุนนี้อาจกระท าในรปูการบรจิาคเงนิหรอื
สิง่ของตามความเหมาะสมแก่กจิกรรมโดยค านึงถงึความต้องการของผู้รบัการสนับสนุนและตามจารตี
ประเพณี ทัง้นี้ บรษิทัฯจะพจิารณาดว้ยว่าการสนับสนุนของบรษิทัฯจะต้องไม่เสีย่งกบัการถูกกล่าวหาว่า
เป็นการใหส้นิบนหรอืประโยชน์แก่ผูอ้ื่นเพื่อแลกเปลีย่นกบัประโยชน์ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บัโดยมชิอบ  

 16. บรษิทัฯ รบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยี และเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ
สามารถมสี่วนรว่มกบับรษิทัในกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัสถานะการมสี่วนไดเ้สยีนัน้ๆ9  
 

หมวดท่ี 4 
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
หลกัการ 
 บรษิัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง  สม ่าเสมอ และทนัเวลาทัง้
สารสนเทศทางการเงนิและที่ไม่ใช่ทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่ อให้นัก
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รบัข้อมูลส าคัญที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรพัย์ของบรษิัทฯ หรอืต่อการ
ตัดสินใจลงทุน หรอืต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง และข้อบงัคบัของบรษิัทฯได้ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ตามแต่กรณ ี 
 
 

                                                 
8 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
9 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
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นโยบาย 

1. บรษิทัฯโดยหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) สื่อสารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นักวเิคราะห ์จดัประชุมแถลงผลการด าเนินงานอยา่งน้อยเป็นรายไตรมาสใหแ้ก่นัก
ลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์โดยมผีู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน 
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุน ตลอดจนผูท้ีส่นใจ ไดซ้กัถามขอ้มลูต่างๆ  

2. บรษิัทฯ โดยส านักเลขานุการบรษิัทและกฎหมายเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

3. คณะกรรมการฯและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดส้่วนเสยีและผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อให้
คณะกรรมการฯไดพ้จิารณาธุรกรรมของบรษิทัฯทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯโดยรวม ทัง้นี้ กรรมการและผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัฯ 
ตอ้งไมม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนหรอืมาตรการการอนุมตัิ
การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ  

4. ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
แนวปฏิบติั 

1. สารสนเทศและขอ้มลูทีเ่ปิดเผย รวมถงึ 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกจิอนัประกอบด้วย ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ผลติภณัฑ์ สภาวะ
ตลาด สภาวะการแข่งขนั ปจัจยัความเสีย่ง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  

1.2 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis / 
MD&A) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ รายงานของผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวม หมายเหตุประกอบงบการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  รายการระหว่างกนั  

1.3  รายชื่อและประวตักิรรมการ กรรมการชุดต่างๆ  รวมทัง้อ านาจหน้าที ่รวมทัง้ค่าตอบแทน 
และการท างานตามหน้าที ่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปี 

1.4  จ านวนครัง้ทีก่รรมการ และ/ หรอื กรรมการชุดยอ่ยแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในแต่ละคณะ  

1.5  การควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

1.6  การก ากบัดูแลกจิการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และ
นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  รายงานการถอืหลกัทรพัย์
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ของกรรมการและผูบ้รหิาร และของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจนการเปลีย่นแปลงการ
ถอืหลกัทรพัยด์งักล่าว  

1.7 รายงานการท ารายการระหว่างกนัและการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทัฯหรอืของ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในส่วนทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

1.8 ข้อมูลอื่นๆตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทฯ
เหน็สมควร 

2. วธิกีารและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยสารสนเทศที่ระบุไว้ข้างต้นหรอืข้อมูล
อื่นๆ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากบั
ดูแลในเรื่องนัน้ๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตลาดทุน เป็นต้น ก าหนด เช่น แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 
56-1) รายงานประจ าปี เวบไซต์ของหน่วยงานก ากับดูแล หนังสือหรอืรายงานแจ้ง ในกรณีที่ไม่มี
ขอ้ก าหนดภายนอก บรษิทัฯอาจเปิดเผยขอ้มลูใดๆที่เหน็ว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทางสื่อทีเ่หมาะสม เช่น เวบไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

หมวดท่ี 5 
บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

หลกัการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทส าคญัในฐานะเป็นผูน้ าองคก์รทีต่อ้งก ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯมกีาร

บริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน แสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ 
(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิัทฯที่มต่ีอบรษิัทฯและผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจ ในเรื่องต่างๆ 
ทัง้จากฝ่ายบรหิารและผู้ถอืหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าทีแ่ละอสิระที่จะตัง้ค าถาม แสดงความคดิเหน็ 
หรอืคดัค้านในกรณีที่มคีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น หรอืผู้มสี่วนได้
เสยี10  

บรษิัทฯจดัให้มคีวามหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัทฯ เช่น ประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญและทกัษะดา้นต่างๆที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธข์อง
บรษิทัฯ เพศ และอายุของกรรมการ เป็นต้น และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการการสรรหา
กรรมการบรษิทัฯใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว11 
 
  

                                                 
10 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
11 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
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นโยบาย 
1. กรอบบทบาทและความรบัผดิชอบ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ก ากับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยนื โดย

ครอบคลุมถงึผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวาม
รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มุ่งมัน่พฒันาหรอืลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัส าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไป12 

2. กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิัทฯจดัให้มกีฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทที่ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
คุณสมบตั ิ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีน วาระของกรรมการบรษิัทฯและกรรมการ
อสิระ การพ้นต าแหน่ง จ านวนองค์ประชุม การประชุมและการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม การ
ประเมนิผลงาน อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯทีค่รอบคลุมถงึการทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ในการท าธุรกจิ แผนงาน และงบประมาณ การก ากบั ติดตาม ดูแลให้มกีาร
น าไปปฏบิตั ิการส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้ การจดัท านโยบาย
บรหิารความเสีย่ง13  

         3. คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  และ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ ้นทุกรายได้เท่าเทยีมกนั  และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯโดยให้ความเหน็อย่าง
เป็นอสิระได ้

กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
3.1 ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละศูนย์จุดห้าของจ านวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

3.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

3.3  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะ ที่เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอื
บรษิทัยอ่ย 

                                                 
12 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560) 
13 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2560 ) และ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
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3.4  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส าคญั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ   

3.5  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัยส าคญั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมผีู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษา
กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัยส าคญั ผู้มี
อ านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บรษิทัฯ ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของ
บรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยส าคญัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจ านวนหุน้ที่
มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่ างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 
4. ประธานกรรมการบรษิัทฯและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั   

บรษิ ัทฯ แบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิ ัทฯ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้มกีารถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหน้าที่การก ากบัดูแลและการบรหิารงานออกจากกนั 
กล่าวคอื 

ประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นกรรมการอสิระ เป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการ
บรษิทัฯทีท่ าหน้าทีต่ดิตามดูแลการบรหิารงานของฝ่ายจดัการใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไว ้
นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีใ่นฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้  
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ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ และมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้14 
(1) ก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) ดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี

จรยิธรรมและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกับกรรมการผู้จดัการใหญ่  และมี

มาตรการทีด่แูลใหเ้รือ่งส าคญัไดถู้กบรรจเุป็นวาระการประชุม 
(4) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภปิราย

ปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบ การให้
ความสนใจกบัประเดน็ทุกเรือ่งทีน่ าสู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นหวัหน้าคณะผู้บรหิารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรยีกชื่อต าแหน่งเป็น

อย่างอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นต้น) และเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทฯในการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ 
เพื่อใหบ้รรลุตามแผนทีว่างไว ้และรายงานผลการบรหิารงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร  

 
5. เลขานุการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั มหีน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการจดัท าและเก็บ

รกัษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิ ัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิ ัทฯ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทัง้รายงานการมสี่วนได้เสียของกรรมการบรษิ ัทฯและผู้บรหิาร ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์างๆทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯพงึต้องทราบ ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ
บรษิัทฯ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มติคณะกรรมการ 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

6. คณะกรรมการชุดยอ่ยในคณะกรรมการบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษิ ัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  และ
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง15 เพื่อท าหน้าที่ก ากับการบรหิารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ

                                                 
14 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ. 2560) 
15 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่5 พ.ศ. 2564) 
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คณะกรรมการบรษิ ัทฯ  ทัง้นี้  คณะกรรมการบรษิ ัทฯอาจแต่งตัง้คณะกรรมการที่เรยีกชื่ออย่างอื่น
เพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็นและสมควร 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ16 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอสิระ17 โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมคีวามรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมคีุณสมบตัติามที่ก าหนด
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบอกีได ้แต่ไม่เกนิสาม
วาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทฯเหน็ควรด ารงใหต้ าแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม

คน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทัง้คณะเป็นกรรมการอิสระ18 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ควรใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มี
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

6.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่นรวมกนัเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของทัง้คณะเป็นกรรมการอสิระ19 กรรมการก ากบัดูแล
กิจการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดูแล
กจิการอกีได ้แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทฯเหน็ควรให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมขีอบเขตและอ านาจหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎ
บตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 6.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่าสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทัง้คณะเป็นกรรมการอิสระ 20 กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร

                                                 
16 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่5 พ.ศ. 2564) 
17 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563) 
18 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563) 
19 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563) 
20 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563) 
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ความเสี่ยงอกีได้ แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการบรษิัทฯเห็นควรให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมขีอบเขตและอ านาจหน้าที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิ ัทฯก าหนดให้มีการจดัท าแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self- 

Assessment) โดยใช้แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานตนเองของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
แนวทาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิ ัทฯอย่าง
สม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯมคีวามเหน็ว่าการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิัทฯเป็น
ขัน้ตอนที่ส าคัญขัน้ตอนหนึ่ งของการพัฒนาสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  ทัง้นี้  ในการประเมินผล
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเปรยีบเทยีบว่าได้ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ไดอ้นุมตัไิว ้
และ/หรอื ตามแนวปฏบิตัทิี่ด ี(Good Practices) หรอืไม่ เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
บรษิัทฯให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน โดยจดัให้มี
การประเมนิผลปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทฯทัง้คณะเป็นประจ าทุกปีหลงัวนัสิน้รอบบญัชขีองแต่
ละปี ทัง้นี้เป็นการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิัทฯโดยรวม และรายบุคคล  

 
คณะกรรมการบรษิ ัทฯประเมนิผลงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงาน

การปฏิบัติงานแต่ละไตรมาสที่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ัทฯ โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยนัน้ๆ   

 
8. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิาร 
ค่าตอบแทนกรรมการอสิระที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานหรอืผู้บรหิารของบรษิัทฯ 

หรอืของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และ
สวสัดกิาร 

บรษิทัฯไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

8.1 บรษิทัฯได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิ ัทฯให้อยู่ในระดบัเหมาะสม 
โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัผลการส ารวจค่าตอบแทนที่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (“IOD”) และท าการปรบัปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนัน้ ยงัก าหนดให้เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบ โดยจดัให้มคี่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมการบรษิัทฯตอ้งรบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในคณะกรรมการชุดยอ่ย   

8.2 ค่าตอบแทนของผู้บรหิาร ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี และสทิธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชื่อมโยงกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯและผลการปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารเป็นเกณฑ ์
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9. การพฒันากรรมการบรษิัทฯและผูบ้รหิาร 
 กรรมการบรษิ ัทฯที่ได้ร ับต าแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้ร ับคู่มือกรรมการบรษิ ัทฯ ซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูของบรษิทัฯ และขอ้มลูธุรกจิของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง อ านาจหน้าทีข่องกรรมการ ความ
รบัผดิของกรรมการ กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอก่อนปฏบิตัหิน้าที ่และบรษิทัฯ อาจจดัใหม้กีาร
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยค านึงถงึความเหมาะสมด้านคุณวุฒแิละวยัวุฒขิองกรรมการใหม่  ทัง้นี้ 
บรษิทัฯสนับสนุนให้กรรมการบรษิัทฯได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที่จดัโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบรษิัทฯสามารถท าหน้าที่ และก ากบั
ดแูลกจิการของบรษิทัฯอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ในการพิจารณา ก าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการ เพื่อใช้ในการพิจารณาประเมนิผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประจ าทุกปี21   
 

11. การตดิต่อสื่อสารกบัฝา่ยบรหิาร 
คณะกรรมการบรษิัทฯสนับสนุนใหผู้บ้รหิารเขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการบรษิัทฯ โดย

เป็นผูน้ าเสนอวาระที่ตนรบัผดิชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯได้
รบัทราบข้อมูลความคดิเห็นจากผู้บรหิารที่รบัผดิชอบงานโดยตรง ขณะเดยีวกนัผู้บรหิารก็มโีอกาสได้
เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

กรรมการบรษิ ัทฯสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกบัฝ่ายบรหิาร เลขานุการบรษิัท และ
เลขานุการคณะกรรมการบรษิ ัทฯได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรอื
แทรกแซงการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

 
 
 

12. การสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการบรษิ ัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง และ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดผูบ้รหิารระดบัสงู 

กรรมการผู ้จดัการใหญ่มหีน้าที่ก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งผู ้บรหิารระดบัสูงที่มี
ความส าคญัต่อการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ รวมทัง้ก าหนดตัวผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง
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ตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก าหนด และจดัให้บุคคลดงักล่าวได้รบัการฝึกอบรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการสบืทอด
ต าแหน่งดงักล่าว 

 
 13. การเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร  
ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการใหญ่หรอืผู้บรหิารจะเป็นกรรมการในบริษัทอื่นหรอืในองค์กรอื่นใน

ฐานะตัวแทนของบรษิัท ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี้  คณะกรรมการบรษิัทอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้อนุมตัิให้ผู้บรหิารไปเป็นกรรมการในบรษิัทหรอืองค์กร
ดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม22 

 
หมวดท่ี 6 

การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  
 
หลกัการ 

บรษิัทฯพึงต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพื่อลดหรอืขจดัการคอรร์ปัชัน่อนั
เป็นเหตุของความเหลื่อมล ้าในการประกอบธุรกจิ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และบ่อน
ท าลายสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวม 
 
 
นโยบาย 

บรษิทัฯมนีโยบายหา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานกระท าการคอรร์ปัชัน่ โดยนโยบายนี้ให้
ใชก้บัทุกหน่วยงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นที่บรษิทัฯมอี านาจในการควบคุม 
และบุคคลที่สามที่เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิในทุกประเทศที่กระท าธุรกจิ และให้มกีารประเมนิความเสี่ยงจาก
การคอรร์ปัชัน่ กบัการสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายหมวดนี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ตลอดจนธุรกจิของบรษิทัฯดว้ย 

 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระดบัต่างๆ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้   
1. คณะกรรมการบรษิทัฯมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้

บรษิทัฯมรีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. กรรมการผู้จดัการใหญ่กบัผู้บรหิาร มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัให้มรีะบบและ

กลไกในการบรหิารความเสีย่งและการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ มาตรการส่งเสรมิการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
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แนวทางติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิตามนโยบายนี้ การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ไปสู่

พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมคีวามรูแ้ละ

ปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

3. ส านักตรวจสอบภายในมหีน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ความเพยีงพอ

และความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ที่มอียู่ และรายงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดบัต้องปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่และจรรยาบรรณ โดยไมก่ระท าหรอืสนบัสนุนการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

 
ความหมายของคอรร์ปัชัน่ภายใตน้โยบายนี้  
การคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ การให้ เสนอให ้สญัญาว่าจะให ้ใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การรบั การเรยีกรอ้ง 

ซึง่เงนิหรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ในรปูแบบอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่ามกบัเจา้หน้าทีข่อง
รฐั หรอืหน่วยงานภายนอก ลูกค้า คู่คา้ของบรษิทัฯ หรอืผู้มหีน้าที่ในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้หีน้าที่
โดยตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืงดเว้นการกระท าใดอนัท าให้บรษิทัฯได้มาหรอื
คงไวซ้ึง่การอนุญาต การเหน็ชอบ หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ หรอืเพื่อให้บุคคลภายนอกไดร้บั
สญัญาทางธุรกจิหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากบรษิทัฯโดยมชิอบ 
 
แนวปฏิบติั 

1. บรษิทัฯจะน านโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ไปสู่การรบัรูแ้ละการปฏบิตัขิองพนักงานได้

อย่างกว้างขวาง โดยจัดท าจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปัชัน่  คู่มือปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ  ในส่วนทีเ่กี่ยวกบันโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใช้ในการอบรม การปฏบิตั ิหรอื

การเรยีนรูข้องพนกังานและเผยแพรใ่นช่องทางต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

2. บรษิทัฯจะใหค้วามคุม้ครองพนักงานทีแ่จง้เหตุหรอืเบาะแสการคอรร์ปัชัน่ภายใต้หลกัเกณฑ์

ทีก่ าหนดไวใ้นหมวดที ่7. ต่อไป ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัการท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การคอรร์ปัชัน่ถือเป็นการกระท าผดิ และ/หรอืการทุจรติตามแต่กรณี และผู้ที่กระท าการ

คอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท าผดิวนิยัอนัจะถูกลงโทษทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัฯ และอาจ

ถูกด าเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรอืทางอาญา  

4. เพื่อใหน้โยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่บงัเกดิการรบัรูแ้ละเป็นรากฐานของวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิัทฯให้ความส าคญักบักระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืคดัเลอืกบุคลากร การ

เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสทิธขิอง
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พนักงาน โดยสายงานทรพัยากรบุคคลจะน านโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบริษัทฯไป

ประกอบการบรหิารงานบุคคลในทุกขัน้ตอน 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึใหค้วามระมดัระวงัต่อการกระท าทีอ่าจมคีวามเสีย่งใน
การเป็นการคอรร์ปัชัน่ และจะต้องศึกษานโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกบัการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประกอบดว้ย  

 
หมวดท่ี 7 

การให้ข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริต 
 
หลกัการ 

 ผู้มสี่วนได้เสียที่ค านึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯหรอืผู้ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจากการ
กระท าของบรษิทัฯหรอืพนักงานของบรษิทัฯพงึมชี่องทางทีเ่หมาะสมในการใหข้อ้มลูหรอืการรอ้งเรยีนที่
เป็นประโยชน์ต่อการระงบัยบัยัง้หรอืป้องกนัการกระท าผดิหรอืการทุจรติ และผูท้ี่ให้ขอ้มลูหรอืรอ้งเรยีน
นัน้จกัได้รบัความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้ต้องได้รบัผลกระทบจากการให้ข้อมูลหรอืการรอ้งเรยีน
โดยสุจรติ 
 
นโยบาย  

1. บรษิทัฯมชี่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติหรอืการรอ้งเรยีนที่
หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดส้ามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบ การระงบัยบัยัง้ ตลอดจนการป้องกนัการกระท าผดิหรอืการทุจรติ หรอืการรอ้งเรยีนเพื่อไดร้บั
การเยยีวยาแกไ้ข 

2. ผูแ้จง้เบาะแสมสีทิธเิลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ แต่ตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอื
หลกัฐานทีเ่พยีงพอแก่การทีบ่รษิทัฯจะสามารถสบืหาขอ้เทจ็จรงิไดว้่ามกีารกระท าทีเ่ป็นความผดิหรอืการ
ทุจรติหรอืฝา่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนจากการกระท าทีเ่ป็นผลเสยี
ต่อการด ารงต าแหน่ง หรอืการปฏบิตัหิน้าทีพ่นกังาน หรอืจากการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมอื่นๆ เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจแก่ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
แนวปฏิบติั  

ในหมวดนี้ 
“ขอ้มลูการกระท าผดิ” หมายรวมถงึ ขอ้มลูการกระท าผดิหรอืการทุจรติ หรอืเรือ่งรอ้งเรยีน หรอื

เบาะแสอนัเกี่ยวกบัการกระท าผดิหรอืการทุจรติ  
“เรือ่งรอ้งเรยีน” หมายความรวมถงึ การแจง้ขอ้มลูการกระท าผดิ 
“ผูใ้หข้อ้มลู” หมายความรวมถงึ ผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หเ้บาะแส อนัเกีย่วกบัการกระท าผดิหรอืการ

ทุจรติ 
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“ส านกัตรวจสอบภายใน” หมายถงึ ส านกัตรวจสอบภายในของบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) และใหห้มายรวมถงึส านกัตรวจสอบภายในของบรษิทัในกลุ่มดว้ย (หากม)ี 

“จรรยาบรรณ” หมายถงึ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 
 

1. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1.1 พนักงานมหีน้าทีร่ายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระท าผดิทีก่ระท าโดยหรอืกระท าต่อบรษิทัฯ 

กรรมการบรษิัทฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน ให้ผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบและ/หรอืตามช่องทางที่
ก าหนดไวใ้นนโยบายหมวดนี้โดยทนัท ี   

1.2 การรายงานหรอืใหข้อ้มลูการกระท าผดิจะต้องท าดว้ยเจตนาสุจรติ การจงใจใหข้อ้มลูอนั
เป็นเท็จหรอืใส่ร้ายผู้อื่นท าให้บุคคลอื่นและบรษิัทฯเสยีหาย ถือเป็นความผดิทางวนิัยที่จะถูกบรษิัทฯ
ลงโทษทางวนิยัและอาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายได ้    

1.3 พนักงานต้องให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืแก่ ฝ่ายบรหิารหรอืหน่วยงานของบรษิัทฯ 
ทีท่ าหน้าทีส่อบสวนการกระท าผดิหรอืการทุจรติ   

1.4 ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ รวมทัง้มหีน้าทีส่อดส่องดูแล 
และส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

1.5 ผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบส่งเสรมิและจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและ
มปีระสทิธผิล เพื่อป้องกนัการกระท าผดิ การทุจรติ ในส่วนงานทีต่นเองรบัผดิชอบอยู ่ 

1.6 ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนและร่วมมอืแก่ ส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
สอบขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการสอบสวนการกระท าผดิหรอืการ
ทุจรติ 

2. ช่องทางการใหข้อ้มลู 
2.1 เมื่อพนักงานพบเห็นหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติ

เกดิขึน้เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัในกลุ่ม ต้องแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการ
ทราบโดยทนัท ีไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ไดร้บัการพจิารณาใหแ้จง้ต่อ ผูบ้งัคบับญัชา
ระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระท าผิดและการทุจรติ  (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี้ 
พนกังานไมค่วรทีจ่ะด าเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว 
หรอืสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิ พนักงานสามารถเลอืก
ทีจ่ะแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี้23 

2.2.1 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6191-9 ต่อ 127 
หรอื e-mail:  ia@kslgroup.com    

 

                                                 
23 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 

mailto:ia@kslgroup.com
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2.2.2 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 96924  
หรอื e-mail: hr@kslgroup.com  

2.2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามทีอ่ยูด่งันี้   
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียธุยา 

      แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 
                    หรอื www.kslgroup.com  

2.2.4 ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสูงทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัฝา่ย หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรอืผูจ้ดัการ
ส านักตรวจสอบภายใน หรอืผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  เกี่ยวขอ้งกบัการกระท า
ผดิหรอืการทุจรติ ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ตามช่องทางทีร่ะบุใน 2.2.3 ขา้งตน้25 

ในการแจ้งดงักล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว ้
อยา่งไรกต็ามพนกังานสามารถเลอืกทีจ่ะเปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผยชื่อของตนเองก็ได ้ 

2.3 เมื่อบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ขา้งต้นได้รบัแจ้งว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติต้อง
รายงานต่อส านกัตรวจสอบภายในทนัท ี

2.4 ส านักตรวจสอบภายใน มหีน้าที่จดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และต้องจดัท ารายงาน
สรปุการรบัเรือ่งการแจง้ขอ้มลูการกระท าผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ต่อไป  

2.5 ส านักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระท าผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด 
และให้ส่งเรื่องร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานนัน้เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจรงิต่อไป  และติดตามผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานทีร่บัเรือ่งไปนัน้เป็นระยะ 

2.6 การสอบขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยการนัน้ๆ  

2.7 เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรยีนเสรจ็สิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ด าเนินการแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อส านกัตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ต่อไป 

3. การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 
3.1 บรษิทัฯ จะไม่เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการที่

พนกังานใหข้อ้มลูการกระท าผดิ หากผูใ้ดกระท าการฝา่ฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิยั 
3.2  บรษิทัฯ จะป้องกนัไมใ่หม้กีารข่มขู ่คุกคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระท าผดิ รวมถงึผู้

ทีใ่หค้วามรว่มมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสุจรติ 
3.3 บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองเพิม่เตมิเป็นพเิศษตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณา

จากระดบัความรา้ยแรงและความส าคญัของเรือ่งรอ้งเรยีน ในกรณทีีผู่ร้อ้งเรยีนถูกข่มขู ่คุกคาม ให้

                                                 
24 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่5 พ.ศ. 2564) 
25 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ. 2560) และ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่4 พ.ศ.2563) 
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่5 พ.ศ.2564) หน้า 30 

 

รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อสัง่การใหส้ายงานทรพัยากรบุคคลจดัหามาตรการการคุม้ครอง
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่หมาะสมแก่กรณี 

3.4 กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืให้ข้อมูลการกระท าผดิด้วยเจตนาสุจรติ แม้ว่า
บรษิทัฯจะไม่พบการกระท าผดิตามทีไ่ด้รอ้งเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานที่
ใหข้อ้มลู  อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าเรือ่งรอ้งเรยีนไม่มมีลูความจรงิ และไดท้ าดว้ยเจตนา
หรอืจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรอืให้ข้อมูลเท็จ   บรษิัทฯจะพิจารณาด าเนินการลงโทษ
พนกังานทีใ่หข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 
 
          (จบเอกสาร) 

 
 
 


