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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

สารบญั 
 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

ค านิยาม 

อดุมการณ์ในการด าเนินธรุกิจ 

พนัธกิจ และวิสยัทศัน์องคก์ร 

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษทั 

 1. หลกัปฏิบติั 

 2. โครงสร้างการจดัการ 

 3. อ านาจหน้าท่ี   

          3.1 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทั 

      3.2 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

  3.3 หน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 

  3.4 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  3.5 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

  3.6 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการประเมนิความเสีย่งทางธุรกจิ 

  3.7 อ านาจหน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการ 

  3.8 อ านาจหน้าทีค่ณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 4. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ  

  4.1 คุณสมบตัขิองกรรมการ 

  4.2 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกกรรมการ 

  4.3 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกรรมการอสิระ 

  4.4 คุณสมบตัขิองกรรมการผูจ้ดัการ 

  4.5 หลกัเกณฑก์ารขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้กรรมการ 

  4.6 คุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทั 

 5. การประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ 

          5.1 คณะกรรมการ 

          5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

          5.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

         5.4 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 5.5 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 6. การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

          6.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

          6.2 ค่าตอบแทนกรรมการ 

          6.3 การพฒันาความสามารถของกรรมการ 

 7.  การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 8.   การบริหารจดัการความเส่ียง 

 9.   รายการระหว่างกนัท่ีขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 10. ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลู 

 11. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ 

 1. จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ 

          1.1 การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

          1.2 การมสีว่นร่วมทางการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

          1.3 การปฏบิตัเิสมอภาคและเป็นธรรมแกผู่เ้กีย่วขอ้ง 

          1.4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

          1.5 การปฏบิตัดิา้นแรงงานและความเคารพในสทิธขิองพนกังาน 

 2. ข้อพึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ พนักงาน และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

          2.1 ขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการบรษิทั 

          2.2 ขอ้พงึปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและพนกังาน 

          2.3 ขอ้พงึปฏบิตัขิองผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

 3. ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

          3.1 ฝ่ายจดัการต่อผูถ้อืหุน้ 

          3.2 ฝ่ายจดัการต่อพนกังาน 

          3.3 ฝ่ายจดัการต่อลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค 

          3.4 ฝ่ายจดัการต่อคู่คา้และ/หรอืเจา้หนี้ 

          3.5 ฝ่ายจดัการต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

          3.6 ฝ่ายจดัการต่อสิง่แวดลอ้ม 

          3.7 ฝ่ายจดัการต่อการมสีว่นร่วมและการพฒันาชมุชน  

 4. ข้อปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 5.  ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

 6.  การส่ือสารให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 



   
 

กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้ 
เลขทีเ่อกสาร CH0-02 

วนัทีเ่ริม่ใช ้ 11/11/2564 

Code Of Practice แกไ้ขครัง้ที ่ 009 

ชื่อเอกสาร    : 
 การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ                                    
(Good Corporate Governance and Code of Conduct) 

หน้า 4/57 

 

 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

                                                         กลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้ไดก้ าหนดนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนัไว้

ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

(Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบรษิทัและ 

เพื่อยนืยนัเจตนารมณ์  เขา้เป็นหน่ึงในแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน  (Private  Sector  Collective  Action 

Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในเชิงธุรกิจสิ่งส าคญัที่จะท าให้

บรษิทัมชีื่อเสยีง และเจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเนื่องไดน้ัน้ จะตอ้งมปัีจจยัหลาย          

อย่างที่น าไปสู่ความส าเรจ็ แต่สิง่หนึ่งที่บรษิทัให้ความส าคญัอย่างมาก ได้แก่ การด าเนินธุรกิจและบรหิารงานด้วย

ความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึง่การสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ทุกภาคส่วนไดน้ัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย  

บรษิทัจงึเริม่ต้นจากภายในองคก์ร ดว้ยการปลูกฝังสรา้งจติส านึก ใหค้วามรูแ้ก่พนักงานภายในบรษิทัและผูบ้รหิารทุก

ระดบัรบัทราบถงึผลเสยีของการคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อต้านการทุจรติคอร์

รปัชนัในทุกรปูแบบ เพื่อใหบุ้คลากรภายในองคก์รรบัทราบ เขา้ใจและพรอ้มน าไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั บรษิทัมคีวาม

มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ทีต่ ัง้มัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละโปร่งใส ซึง่เชื่อว่านโยบายต่อต้าน

การคอรร์ปัชนัของบรษิทัน้ี จะเกดิประโยชน์อยา่งมากต่อสงัคมในวงกวา้ง  

ทา้ยน้ีขอความรว่มมอืจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายในกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้รว่มกนัยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจินี้  เพื่อเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้

เตบิโตอยา่งยัง่ยนืต่อไป  

ทัง้นี้ ตัง้แต่ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 

 
 
                                               (นายยงสทิธิ ์ โรจน์ศรกุีล) 
                                                                                              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ สรา้งความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีส่รา้งความโปรง่ใส
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยัง่ยืนและเพิ่มความเชื่อมัน่                  
ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบายใหด้ าเนินการตามบรรษทัภบิาล ดงัต่อไปนี้ 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. จดัใหม้รีะบบการควบคุมและการบรหิารความเสีย่งทางธุรกจิอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 

3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร/์แผนธุรกจิกบัฝ่ายบรหิาร 

4. ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

5. ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

6. ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส มคีุณธรรมสามารถตรวจสอบได ้

7. เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเรือ่งผลประกอบการและงบการเงนิ 

8. จดัใหม้คีู่มอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบรหิารและพนกังานทุกคนถอืปฏบิตั ิ

9. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่งเป็นรปูธรรม  

และฝ่ายบรหิารไดน้ านโยบายดงักล่าวไปใชป้ฏบิตัพิรอ้มทัง้สื่อสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึ  

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ขอแจ้งให้พนักงานทราบว่า กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ได้ประกาศ

เจตนารมณ์ร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบั

มาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชนัของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยดงักล่าว ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุก

ระดบัยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าและประกาศใชแ้นวปฏบิตันิี้เพิม่เตมิ และใหถ้อืเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดูแลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ของบรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิ

อาหารทปิโก ้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

หลกัการ 
บรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และใหค้วามส าคญักบั   

การต่อต้านการคอรร์ปัชนัตลอดจนสนับสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมจีิตส านึกในการต่อต้านการคอรร์ปัชนั              

ในทุกรปูแบบ จงึไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัต่อต้านการคอรร์ปัชัน่การใหห้รอืรบัสนิบน (Anti-Corruption and Anti-

Bribery Policy) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                     

โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ (Corporate Compliance 

Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Corporate 

Governance and Business Code of Conduct) ของบรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้ 
 
นิยาม 
การคอรร์ปัชนั  หมายถงึ   การปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที่ หรอืการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่

โดยมชิอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรอืรบัสินบน การน าเสนอ หรอืการให้ค ามัน่ว่าจะให้การขอหรอืการ

เรยีกร้อง ทัง้ที่ เป็นทรพัย์สนิ  เงนิ  สิง่ของ  สทิธ ิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขดัต่อศีลธรรม จรยิธรรม และ

กฎหมาย กฎระเบยีบ นโยบาย ต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิัทฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ

อาหารทปิโก้  ไม่ว่าในประเทศ หรอืต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อนัมคิวรได้ทัง้ต่อองค์กรตนเองหรอืผู้ที่

เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทาง

การคา้ใหก้ระท าได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรพัย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลอื หรอืสนับสนุน หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งทาง

การเมอืง ตลอดจนกจิกรรมทางการเมอืงไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ผู้เก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิามารดา พี่น้อง/ญาตสินิท ของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัของ               

กลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้

กลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก้  หมายถงึ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ย และบรษิทัฯ มอี านาจในการควบคุม 

การก าหนดนโยบายการด าเนินงานและทางการเงนิ 
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นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบัของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ และผูเ้กี่ยวขอ้งจะไม่ด าเนินการคอร์รปัชัน             

ทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมอย่างเคร่งครดั โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทปิโก้ จะจดัให้มมีาตรการ                

สอบทานและทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง              

ของธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน               

การคอรร์ปัชัน่จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทัฯ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทั  มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้น  

การคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั

และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ผู้บริหาร มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชัน                   

เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ทบทวนให้มคีวามเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ต่างๆ เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย                               
และมปีระสทิธภิาพ รวมไปถึงการตรวจสอบ และสอบทานการปฎิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบยีบ
ปฎบิตัแิละกฏหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน  มหีน้าที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไป                       

อย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจการด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และข้อก าหนด                        

ของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมที่มคีวามเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปัชัน                   

ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แนวปฏิบติั 

บุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และในกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

1. ปฏบิตัติามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอรร์ปัชัน่การให้หรอืรบัสนิบน จรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้              

กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง                

หรอืทางออ้ม 

2. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการคอรร์ปัชนัการให้หรอืรบัสนิบนแก่ผู้ที่มสี่วนได้เสยี                

ที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ ในเรื่องที่ตนมหีน้าที่รบัผดิชอบทัง้ทางตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่

องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการคอรร์ปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ และบรษิทัใน

กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้ โดยถอืเป็นหน้าที่ที่ต้องแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบได้ทราบ และให้ความ

รว่มมอื ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมคีวามเสี่ยงต่อการเกดิคอรร์ปัชันบุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และในกลุ่ม

ธุรกจิอาหารทปิโก ้จะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะในเรือ่งดงัต่อไปนี้  

4.1 การให้หรอืรบัของขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ให้เป็นไปตามแนว

ปฏบิตัทิีด่ทีีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ  

4.2 การให้เงนิบรจิาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท าในนามบรษิัทฯ หรอืบรษิัทในกลุ่ มธุรกิจอาหารทิปโก้                 

แก่องค์กรใดๆ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มใีบรบัรอง              

ต้องด าเนินการดว้ยความโปร่งใสผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้  ทีก่ าหนดไวแ้ละ

ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กน าไปใช้

เพื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

4.3 การให้เงนิสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุ หรอืทรพัย์สนิแก่กิจกรรมหรอืโครงการใด ต้องมกีารระบุ                  

ชื่อบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ โดยการให้การสนับสนุนนัน้ต้องมีวัตถุประสงค์                           

เพื่อส่งเสรมิธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้และต้องด าเนินการ

ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ ที่ก าหนดไว้และถูกต้อง                          

ตามกฎหมาย 
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4.4 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซื้อจดัจ้างกบัภาครฐั หรอืเอกชน รวมถงึการตดิต่องานกบัภาครฐั

หรอืเจา้หน้าที่ภาครฐัหรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ                        

และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศจะต้องเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.5 บรษิัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบุคลากรทุกคนมสีิทธิ                      

และเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พงึตระหนักที่จะไม่ด าเนินการหรอืด าเนินกิจกรรมใดๆ 

รวมถึงการน าทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้  ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือ

กจิกรรมทางการเมอืง อนัจะท าใหเ้กดิสูญเสยีความเป็นกลางหรอืได้รบัความเสยีหายจากการเข้าไปมี

ส่วนเกีย่วขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง 

5. บรษิัทฯ และกลุ่มธุรกิจอาหารทปิโก้ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใดที่แจ้ง

เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการทุจรติคอร์รปัชันที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มธุรกิจอาหารทปิโก้ รวมถึง

พนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน                    

การคอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 

 

                                ประกาศ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2562 
 

ลงชื่อ ................................................................ 

                          (น.ส.ลกัษณา ทรพัยส์าคร) 

          ประธานกรรมการ 
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ค านิยาม 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) คือ การบรหิารจดัการธุรกิจที่มี

ประสทิธภิาพและจรยิธรรม มแีนวทางสอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมโีครงสรา้งการจดัการ การด าเนิน

ธุรกจิทีด่แีละมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ รวมถงึการมคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างคณะกรรมการฝ่ายจดัการและผูถ้อืหุน้ โดย

มคีวามรบัผดิชอบต่อผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) ทุกกลุ่ม 
 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือ จรยิธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิของผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียในบรษิัทฯ                         

ซึง่มรีากฐานมาจากอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษทั หมายถงึ บุคคล 3 กลุ่ม ทีม่สี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน และมสี่วนไดส้่วนเสยีโดยตรง                       

ในบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัการ (คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูจ้ดัการฝ่ายและเจา้หน้าที่ระดบับงัคบับญัชา) 

พนกังาน และผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรวมถงึคู่สมรส บดิา มารดา บุตร และพีน้่องของฝ่ายจดัการและพนกังาน 
 

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนอกบริษัท หมายถึง ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ชุมชน 

สิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ และสทิธมินุษยชน และ

ผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  
 

บริษทั กลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก้  หมายถงึ  
 

1. บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน)  

ก่อตัง้เมือ่ 19 มนีาคม 2519 ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  

ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
 

2. บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนดบ์ ีจ ากดั 

ก่อตัง้เมือ่ 10 ตุลาคม 2532 ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครือ่งดื่มพรอ้มดื่ม 

ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โรงงานตัง้อยูเ่ลขที ่90/1 หมู ่7 ต าบลสนบัทบึ อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13170 
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3. บริษทั ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 

ก่อตัง้เมือ่ 26 กนัยายน 2550 ประกอบธุรกจิคา้ปลกี 

ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่118/1 อาคารทปิโก ้ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
 

4. บริษทั ทิปโก้ ไบโอเทค็ จ ากดั 

ก่อตัง้เมือ่ 26 ธนัวาคม 2551 ประกอบธุรกจิการเกษตรและสารสกดัจากสมุนไพร 

ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โรงงานตัง้อยูเ่ลขที ่504 ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77000 

 

5. บริษทั ทิปโก้ ไพน์แอปเป้ิล จ ากดั 

ก่อตัง้เมือ่ 2 ตุลาคม 2560 ประกอบธุรกจิผลติและส่งออกสบัปะรดกระป๋อง น ้าสบัปะรดและผลไมร้วม 

ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โรงงานตัง้อยูเ่ลขที ่212 หมู ่16 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์77210 

 

อดุมการณ์ ในการด าเนินธรุกิจ 
 

บรษิทัฯ มอุีดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิ คอื   

  1. เชื่อมัน่ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

  2. มุง่มัน่ในความเป็นเลศิ 

  3. ถอืมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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1. เช่ือมัน่ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

    บรษิทัฯ ปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาล ซึง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด  รวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  The Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD) เพื่อประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ โดยคณะกรรมการบรษิัท และคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่มคีุณสมบตัิและหน้าที่รบัผดิชอบ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งได้มกีาร
ก าหนดบทบาท  และภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดหีรอืบรรษัทภิบาลไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

 1.1 ดแูลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ บรษิทัฯ ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่รวมถงึ

การก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินการของบรษิทัฯ การพจิารณางบประมาณในการลงทุน การก าหนดหลกัการ

และนโยบายค่าตอบแทนการท างานส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง การก ากบัควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการจัดประชุม

คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 1.2  จัดให้มีระบบการควบคุม  และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ   โดยก าหนดใหม้คีณะอนุกรรมการประเมนิความเสีย่งทางทางธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้อ านวยการ และผู้จดัการฝ่ายท าหน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการและปฏบิตัิเรื่องการบรหิารความเสี่ยง โดยให้มรีะบบ

เตือนภยั และทบทวนในด้านความรุนแรง รวมทัง้ก าหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามปีระสิทธิภาพ

หรอืไม่  และ ใหจ้ดัการประชุมอย่างสม ่าเสมอ และปลูกฝังสรา้งความตระหนักใหเ้กดิการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบั                      

ของการปฏิบตัิงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ                

การบรหิารความเสีย่งว่าสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิหรอืไม่มคีวามคบืหน้าในการแกไ้ขในแต่ละประเดน็อย่างไรบา้ง และถ้ามี

สิง่ใดทีต่อ้งปรบัปรงุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                 1.3 ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกับฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ก าหนดให้

คณะกรรมการซึ่งมภีาวะผู้น า มวีสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจมสี่วนร่วมในการก าหนด และให้ความ

เหน็ชอบในเรือ่งวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล  โดยมรีะบบ               

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 1.4 ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี

กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบต่อผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มอื่น         

และการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ละทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวด 11 ขอ้ 37.4 รวมทัง้                

ได้ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างของพนักงานและให้พนักงานลงนามใน  “ข้อตกลงเรื่องการกระท าที่ขดัต่อผลประโยชน์                   

ของบรษิทัฯ” เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย 

            1.5 ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมนีโยบาย

ที่จะปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทนที่ดี ในการลงทุนจากผล                         

การด าเนินงานของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้มสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ทีเ่ท่าเทยีมกนั ไดแ้ก่สทิธใินการไดร้บัสารสนเทศทีค่รบถ้วน 

เพียงพอ ทนัเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่

ส าคญัๆ มสีทิธใินการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมถงึสทิธใินการแสดงความเหน็หรอืขอค าอธบิายและตัง้ค าถาม 

 1.6 ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการ

ควบคุมและตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน มกีารก าหนดล าดบัของอ านาจการอนุมตัแิละความรบัผดิชอบของ

ผูบ้รหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร มฝ่ีายบญัชแีละควบคุมภายในบรษิทัฯ ผูต้รวจสอบบญัชบีรษิทั ผูต้รวจสอบการควบคุม

ภายใน และที่ปรกึษาทางกฎหมาย ในการตรวจสอบและประเมนิการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั               

และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการพฒันาผู้บรหิารให้มคีวามสามารถ             

ในดา้นระบบบรหิารคุณภาพ  
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 1.7 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 

บรษิทัฯ มหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิทีเ่ป็นจรงิ ตรงเวลา ครบถ้วน  

และสม ่าเสมอตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล   ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ                   

ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดัให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์                 

เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกบัผู้ถอืหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนรายย่อย รวมถงึนักวเิคราะห์

หลกัทรพัยท์ัว่ไป 

 1.8 จดัให้มีคู่ มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบติั ตัง้แต่การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แขง่ทางการคา้ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มส่วนรวม รวมถงึพนกังานทัง้ระดบัฝ่ายจดัการ และพนกังานทัว่ไป 

 1.9 ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ในส่วนของจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิเรื่อง ความรบัผดิชอบต่อสงัคม                     

และสิง่แวดลอ้ม ขอ้พงึปฏบิตัขิองฝ่ายจดัการต่อสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะไม่ด าเนินการใดๆ ทีอ่าจเป็นภยัต่อประโยชน์ส่วนรวม

ของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการท างานต่างๆ  เพื่อป้องกัน                          

การเกดิมลพษิต่างๆ และการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนืดว้ย 

2. มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 

     บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการเสริมสร้างและรกัษาความเป็นผู้น าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ด้วยการผลิต

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย มคีุณภาพและนวตักรรม พรอ้มทัง้ใหก้ารบรกิารลกูคา้อยา่งประทบัใจ บรษิทัฯ จะทุ่มเท

ทรพัยากรต่างๆ ในการพฒันาเทคโนโลยแีละการด าเนินการทุกดา้นใหด้ยีิง่ขึน้ ไปกว่าเดมิอยูเ่สมอ  

 3. ถือมัน่ในความรบัผิดชอบต่อสงัคม                                                                                                       

                บรษิัทฯ มคีวามเชื่อมัน่และมเีจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการปฏบิตัิหน้าที่ตาม

หลกัการ 7 ประการของความรบัผดิชอบต่อสงัคม อนัเป็นการน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ

ที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การยอมรบัถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย         

การเคารพต่อหลกันิตธิรรม หลกัการเคารพต่อแนวปฏบิตัสิากล และการเคารพต่อสทิธมินุษยชน รวมถงึ การปฏบิตัต่ิอ 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรม รวมถึง การให้ความส าคญัในการดูแลรกัษา ด้าน

สิง่แวดลอ้ม การมสี่วนรว่มและการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

  โดยสรุปแลว้ อุดมการณ์ของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ จะสะทอ้นถงึสาระส าคญั 2 ประการ คอื                        

คณุภาพ และ คณุธรรม 
 

พนัธกิจ และวิสยัทศัน์องคก์ร 

พนัธกิจ 

          น าสขุภาวะท่ีดีสู่สงัคม 

          ความหมายของสุขภาวะทีด่ ีคอื การมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีซึง่ต้องไดม้าจากการด าเนินชวีติโดยรวม         

มใิช่จากการเน้นท าสิง่ใดสิง่หนึ่งต้องใชท้ัง้วนิัยและเวลาไม่มทีางลดั ดงันัน้ ทปิโก้จงึไม่ใช่บรษิทัฯ ทีมุ่่งขายผลติภณัฑ์                 

เพยีงอยา่งเดยีว แต่เราเป็นบรษิทัฯ ทีเ่กดิมาเพื่อเรยีนรูเ้ขา้ใจการใชช้วีติของผูค้นและคดิคน้เพื่อน าเสนอรปูแบบการใช้

ชวีติทีน่ ามาซึง่สุขภาวะทีด่โีดยใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็นตวัตอบโจทยข์องการน าสุขภาวะทีด่สีู่สงัคม 
      

วิสยัทศัน์องคก์ร 

          เป็นบริษทัท่ีขบัเคล่ือนช้ีน าตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูมี้ส่วนร่วมทางธรุกิจ 

          เพื่อให้พนัธกจิของเราเป็นจรงิ ทปิโก้ไม่สามารถเป็นเพยีงแค่ผู้สนองตอบความต้องการของผู้บรโิภคเท่านัน้              

แต่ต้องเป็นผู้ที่ชี้น าและขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค รวมถึงรูปแบบการใช้ชวีติด้วย                   

และการขบัเคลื่อนชีน าตลาดดงักล่าวจะต้องน ามาซึ่งมูลค่าเพิ่มแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน  ลูกค้า                        

คู่คา้ พนัธมติร ผูถ้อืหุน้ ผูส้นับสนุนทางการเงนิ ตลอดจนชุมชนและสงัคม กล่าวคอืต้องน ามาซึง่ชวีติความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้ของทุกฝ่าย 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร (Core Values) 

 การก้าวไปข้างหน้ากบัรากฐานวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแขง็ด้วยพนัธกิจและวสิยัทศัน์ที่ก าหนดขึ้น บรษิัทฯ                    

ให้ความส าคญักบับุคลากรที่ถอืเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้บรษิทัฯ ก้าวไปสู่เป้าหมาย เน้นการส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา

ทางด้านทกัษะและการเพิม่ศกัยภาพในแต่ละบุคคล ภายใต้วฒันธรรมองค์กรอนัเข้มแขง็ที่สร้างความเป็นเอกภาพ               

และเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนซึ่งการก าหนดค่านิยมขององค์กรถูกวางไว้ตามคุณลกัษณะในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเป็น

รากฐานของวฒันธรรมองคก์รทีย่ ัง่ยนื 

   T = Teamwork  : เป้าหมายเดยีวกนั 

   I = Innovation   : สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่

   P = Passion   : ดว้ยใจเตม็รอ้ย 

   C = Commitment  :   ไมถ่อยมุง่มัน่ 

   O = Openness   : สื่อสารจรงิใจ 

            บรษิัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมข้างต้นด้วยกิจกรรมและกระบวนการพฒันาต่างๆ ในการวางรากฐาน

วัฒนธรรมขององค์กรในทุกภาคส่วนของการท างานให้แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ และได้น าค่านิยมเหล่านี้ไป

ประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เริม่ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การจูงใจพนักงาน การพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร การประเมนิผลงาน ระบบผลตอบแทน การสรา้งบรรยากาศและสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ี

ค่านิยมเหล่านี้ถอืเป็นหวัใจส าคญัในการเสรมิสรา้งใหบุ้คลากรมทีศันคตแิละการประพฤตปิฏบิตัหิน้าทีท่ีส่อดคล้องกบั

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รในระยะยาวอนัเป็นรากฐานทีส่ าคญัต่อการก้าวไปขา้งหน้าและสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั เพื่อพรอ้มทีจ่ะเตบิโตอยา่งยัง่ยนืตามแนวทางพนัธกจิและวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ต่อไป 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

1. หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาล ซึง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว้

อย่างเคร่งครดั รวมถงึการปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ The Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD) เพื่อประสิทธภิาพของฝ่ายจดัการ ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความ

เชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัิและหน้าที่รบัผดิชอบ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มกีาร

ก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการกบัผูถ้อืหุน้

รายใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาลไว้ ดงันี้ 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญั บรษิทัฯ ได้ก าหนดให้มขี ัน้ตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัง้แต่          

การเรยีกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม และยงัให้สารสนเทศที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นในเวลา                         

ทีเ่หมาะสมเพื่อพจิารณาก่อนการประชุม รวมทัง้เสนอทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมสามารถมอบฉันทะ

ใหก้รรมการอสิระเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ ใชร้ะบบ barcode ในการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม

สามญัผู้ถอืหุ้น เพื่อให้ทราบจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมตแิต่ละวาระได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ และในการ

ลงคะแนนเสยีง ประธานในที่ประชุมได้แจง้ให้ผู้ถอืหุ้นทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนก่อน               

การประชุมในการนับคะแนนยงัก าหนดให้มตีวัแทนจากกรรมการอสิระและผู้สอบบญัชภีายนอกเป็นพยานในการนับ

คะแนนร่วมกับพนักงานของบรษิัทฯ และยงัมกีารบันทึกภาพพร้อมเสียงในการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส                      

และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

สอบถามและแสดงความคดิเหน็ พรอ้มทัง้เปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวไว้ใน Website ของบรษิทัฯ อย่างไรก็

ตามส าหรบัเรือ่งการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตัง้กรรมการเป็นการล่วงหน้า              

และใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมากพอสมควร ซึง่ไดล้งไวใ้น Website ของบรษิทัฯ 

 



   
 

กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้ 
เลขทีเ่อกสาร CH0-02 

วนัทีเ่ริม่ใช ้ 11/11/2564 

Code Of Practice แกไ้ขครัง้ที ่ 009 

ชื่อเอกสาร    : 
 การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ                                    
(Good Corporate Governance and Code of Conduct) 

หน้า 18/57 

 

 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้ร ับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ                         

และมรีะยะเวลาที่เหมาะสมในการพจิารณา บรษิัทฯ ได้จดัส่งหนังสอืนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบ                

การประชุมตามวาระต่างๆ รวมทัง้เอกสารทีต่้องใชแ้สดงตวัเพื่อเขา้ประชุม หนังสอืมอบฉันทะและรายละเอยีดวธิกีาร

มอบฉันทะให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรบัทราบขอ้มูลโดยเรว็                  

โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสารไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู               

ใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดเวลาการประชุมและสถานทีจ่ดัประชุมทีเ่หมาะสม              

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในการด าเนินการปฏบิตัจิรงิในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ไดเ้ปิดใหล้งทะเบยีนล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามไดโ้ดยอสิระ การลงคะแนนเสยีง                

ลงตามล าดบัวาระที่ก าหนด ไม่มกีารเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มกีารแจ้งวิธีการ

ลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนลงคะแนน เปิดใหม้กีารชีแ้จงและอภปิรายในทีป่ระชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อื

หุน้ทุกรายสามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัยกเวน้ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีใหง้ดออกเสยีง ไดเ้ผยแพรว่ตัถุประสงค์                      

และหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระการการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม                        

เป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบรษิทัฯ โดยทีว่าระการประชุมในแต่วาระมเีนื้อหาเรื่องรายละเอยีดทัว่ไป เหตุผล

และผลกระทบเพิม่เติมและความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมคีวามเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละวาระและ

สามารถวเิคราะหต์ดัสนิใจไดช้ดัเจนมากขึน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และบรษิทัฯ ยงัไดเ้พิม่ทางเลอืกใหก้บั

ผู้ถือหุ้นนอกจากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงความเห็นแทนแล้ว  ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ยงั

สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระเป็นผู้รบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงแทน  ในการประชุมสามญัผู้ถอื

หุ้นทุกครัง้ กรรมการบรษิทัได้ให้ความส าคญัอย่างมาก กรรมการทุกท่านมเีป้าหมายที่จะเข้าประชุมร่วมกนัทุกครัง้ 

นอกจากมเีหตุจ าเป็นจรงิๆ นอกจากนี้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ยงัเขา้รว่มประชุมเป็นประจ า และสม ่าเสมออกีดว้ย   

 รายงานการประชุมมรีายละเอียดสาระส าคญัครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม ค าชี้แจงของประธาน

คณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจน                

ข้อซักถาม และแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน จ านวนคะแนนแยกเป็น                   

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้รายงานการประชุมดงักล่าวยงัส่งให้                                

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนั มกีารเผยแพร่ผ่าน Website ของบรษิัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความ
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ถูกต้องของมต ิและเรื่องที่อภปิรายหรอืชีแ้จงในที่ประชุมและให้ค าแนะน าเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเรื่องที่ควรบนัทกึเพิม่เตมิ

หรอืแกไ้ขไดก่้อนทีบ่รษิทัฯ จะน ารายงานการประชุมดงักล่าวเสนอเพื่อรบัรองในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป  

 บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอื่นๆ มรีะบบการจดัเกบ็ทีด่ ีสามารถตรวจสอบและอ้างองิได ้บรษิทัฯ 

ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในวนัถดัไปโดยมติดงักล่าวระบุผลของมตวิ่า                    

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบมติผลการ

ประชุมไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 ส าหรบัสิทธิในส่วนแบ่งก าไร บรษิัทฯ มกีลไกที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมคีวามมัน่ใจว่าจะได้รบัผลตอบแทนอย่าง

ครบถว้น โดยบรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน ไมม่ลีกัษณะการถอืหุน้ไขวก้นั แต่มกีารถอืหุน้ในลกัษณะทีม่ผีูถ้อื

หุน้ร่วมกนักบับรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งคอื บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ในรปูของเงนิลงทุนในหุน้สามญั ส าหรบั

มาตรการในการอนุมตัิการท ารายการเกี่ยวโยงกัน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาอนุมตั ิโดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะงดออกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมอี านาจหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี

มาตรการดูแลขอ้มลูภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมชิอบเพิม่เตมิ ก าหนดใหต้้องรายงาน

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ที่มีการเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  

นอกเหนือจากไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถอืหุ้นของบรษิทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ทุกครัง้ 

บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก โดยไดม้กีารก าหนด  “จริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจ” ซึง่ไดแ้ก่การต่อต้านการคอรร์ปัชัน การมสี่วนร่วมทางการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ การ

ปฏบิตัเิสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และการปฏบิตัดิ้านแรงงาน

และความเคารพในสทิธขิองพนักงาน และข้อพึงปฏิบติัของบุคคล 3 กลุ่มหลกัที่มสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานและมี

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัการ (หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที่

ระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พงึปฏบิตัขิองฝ่ายจดัการมกีารระบุเป็นรายละเอยีด                  

ขอ้พงึปฏบิตัขิองฝ่ายจดัการต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค คู่คา้และ/
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

หรอืเจา้หนี้ คู่แขง่ทางการคา้ สิง่แวดลอ้ม และการมสี่วนรว่มและการพฒันาชุมชน โดยทีจ่รยิธรรมในการประกอบธุรกจิ

และข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ยงัเน้นเรื่อง

กระบวนการก ากบัดูแลกจิการเพื่อไม่ใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญ่แทรกแซง การตดัสนิใจใดๆ  ของนักบรหิารทีบ่รหิารงานโดย

สุจรติและ บนพืน้ฐานของความเป็นมอือาชพี นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัตะหนกัดวี่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จงึก าหนดเป็น

นโยบายในการด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีด่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มกีารก าหนดบุคลากร                       

ทีร่บัผดิชอบและกจิกรรมต่างๆ ทีส่่งเสรมิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ซึง่กจิกรรมในดา้นสิง่แวดลอ้มและการช่วยเหลอืชุมชน

ดงัตวัอย่างเช่น การรบัโรงเรยีนที่ตัง้อยู่ใกล้โรงงาน หรอืโรงเรยีนอื่นตามความเหมาะสม เป็นโรงเรยีนในอุปถัมภ์                   

โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรยีน จดัอุปกรณ์การศึกษา หรอืพฒันาโรงเรยีนโดยวธิกีารอื่นๆ อย่างเหมาะสม                   

การสนับสนุนเงนิหรอืผลติภณัฑส์ าหรบักจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรยีน วดั องคก์รอื่นๆ และชาวบ้าน

ชุมชนใกลเ้คยีงรกัษาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณโรงงานไมใ่หม้หีรอืมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอื่นๆ อกี 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้

ลงทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็น

สารสนเทศทางการเงนิและไม่ใช่ทางการใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมสีาระส าคญัครบถ้วนเพยีงพอ เชื่อถอื

ได้ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ Website ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีก่ าหนดโดยส านงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรฐั อย่างเคร่งครดั                 

และตดิตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพิอ่ให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที่บรษิทัฯ ถอื

ปฏบิตันิัน้มคีวามถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีโ่ปรง่ใส ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่แนวปฏบิตัเิรื่องการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ เพื่อเป็นการจดัระเบยีบ     

การเปิดเผยข้อมูลของบรษิทัฯ ให้เป็นระบบ และป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่

ถูกต้องรวมทัง้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน สาธารณชน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ  มัน่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ  

มคีวามถูกตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเท่าเทยีมกนัตามนโยบายเปิดเผยขอ้มลู 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

  ทุกปีคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาว่าจะปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายในการด าเนินการบรรษทัภบิาล เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ สร้างความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของ               

ความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยัง่ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder) และสอดคล้องในการด าเนินธุกรกิจในปัจจุบนั  คณะกรรมการมกี าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั แต่ไมไ่ดก้ าหนดการเป็นกรรมการในบรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีน และ

ก าหนดอายเุกษยีณเมือ่ครบอาย ุ75 ปีบรบิรูณ์ 

 นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดบัเขา้ใจและใช้เป็นแนวทางในการท างานอยู่เสมอ ได้วางรากฐานในเรื่อง

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการบรหิารธุรกิจตัง้แต่การอบรมเริ่มแรกเมื่อรบัเข้าท างาน 

(Orientation) และยงัมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ  1 ครัง้ และนอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นค าถาม                

และให้เสนอความคิดเห็นในแบบส ารวจความคิดเห็นของพนักงานประจ าปี (Employee Opinion Survey) เช่น                

“ท่านเหน็ด้วยกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณ ปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส ทัง้ด้านผู้ถอืหุ้น พนักงาน 

ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี” และ “ท่านเหน็ดว้ยเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม (CSR) และปฏบิตัิตามนโยบายบรษิัท” อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกบัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ                         

ซึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารให้พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการคอรร์ปัชนัแลว้ บรษิทัฯ ยงัได้เพิม่ค าถามใน

แบบส ารวจความคดิเหน็ของพนกังานว่า “ท่านเหน็ดว้ยและจะปฏบิตัติามนโยบายบรษิทัเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติคอร์

รปัชนั (Anti-corruption)” ทัง้นี้การวางระบบในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถผลกัดนัใหเ้กดิ

การปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องและกระตุน้ใหอ้ยูใ่นจติวญิญาณของพนกังานทุกระดบั 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

2. โครงสรา้งการจดัการ 
 

     รูปแบบองคป์ระกอบ  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

  - คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าที่ตามบทบาทและความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ           

บรษิทัฯ ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและ             

ทิศทางการด าเนินการของบริษัทฯ การพิจารณางบประมาณในการลงทุน การก าหนดหลักการและนโยบาย

ค่าตอบแทนการท างานส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูง การก ากบัควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายทีก่ าหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ จดัประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

- ให้นโยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบรหิาร บรษิัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการซึ่งมี                

ภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการก าหนด  และให้ความเห็นชอบ                   

ในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยมรีะบบการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดั 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

- คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารน ามาตรการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฏบิตั ิ

- คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการ 4 คณะ เพื่อก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รปัชัน        

คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย 

ขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ในการปฏิบตัิหน้าที่ มขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าอาจจะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ

การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถึงการทุจรติ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- สรรหากรรมการและผู้บรหิารระดับสูงตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิเดยีวกบับรษิทัฯ 
 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

- ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

- ก ากบัดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์และเป้าหมายการบรหิารความเสีย่ง ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง 

- ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 คณะท างานต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

  - เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานและตดิตามผลการด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการก ากบั

ดแูล และผลกัดนัการด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ใหบ้งัเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 - หน่วยงานอิสระภายนอกที่บรษิัทฯ ว่าจ้างให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตังิานทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพ

และความเพยีงพอของการควบคุมภายใน 

 

3. อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการอ่ืนๆ และผูบ้ริหาร 

    3.1 คณะกรรมการบริษทั 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและการแต่งตัง้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทัจะพงึมจี านวนเท่าใด ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูก้ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 

และต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระซึ่งมไิด้เป็นกรรมการบรหิารและไม่ได้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานประจ า              

และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในบรษิัทฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างน้อย 3 คน  
 

 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

1. ดูแลและจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการให้

เป็นตามนโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 

และความมัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไมเ่กนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัปิดบญัชสีิน้ปี

ของบรษิทัฯ และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่มคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมกีรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของทัง้หมด 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให ้ประธานของทีป่ระชุมออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. ให้ค าปรกึษา ร่วมอภปิรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทัว่กนัและวนิิจฉัยด้วยดุลยพนิิจที่ รอบคอบ เรื่องที่

เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

6. จดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอื

หุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน และคณะกรรมการบรษิทั ต้องจดัให้                   

ผูส้อบบญัช ีตรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

7. แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 

8. มอบอ านาจด าเนินการให้กรรมการผู้จดัการ ในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ตลอดจนมอี านาจแต่งตัง้                 

และถอดถอนพนักงานของบรษิทัฯ รวมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนในการท างาน ตามนโยบายของคณะกรรมการ รวมทัง้

มอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังาน ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกจิ 

9. พจิารณาอนุมตังิบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ประจ าปี รวมทัง้ดูแลการใช้

ทรพัยากรของบรษิทัฯ 

10. ก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการท างาน ของผูบ้รหิารระดบัสงู 

11. จดัให้มกีารควบคุมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดัท าระบบการควบคุมทางการเงนิการด าเนินงาน                  

และการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน รวมทัง้ควบคุมและบรหิารความเสีย่ง 

12. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้องและ

เพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

13. ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนัและก ากบัดูแลให้มรีะบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอรร์ปัชนัที่มี

ประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็น

วฒันธรรมองคก์ร 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออก

จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแลว้อาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ                 

จะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตั ิมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตาม ขอ้ 20. 

5. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 
 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการบรษิทัเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอสิระ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้อง
เป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หน้าทีบ่รษิทัทีเ่หมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อกี 1 คน 

 

 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิัทมรีายงานทางการเงนิที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชแีละตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ครบถว้น และ เชื่อถอืได ้



   
 

กลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้ 
เลขทีเ่อกสาร CH0-02 

วนัทีเ่ริม่ใช ้ 11/11/2564 

Code Of Practice แกไ้ขครัง้ที ่ 009 

ชื่อเอกสาร    : 
 การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ                                    
(Good Corporate Governance and Code of Conduct) 

หน้า 27/57 

 

 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

3. สอบทานและให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม และมปีระสทิธผิลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภายใน รวมไปถงึการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามระเบยีบปฎบิตัิ
และกฏหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

4. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้
โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื หน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
หรอืเหน็ชอบการพจิารณาว่าจา้งผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบรษิทัฯ และ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
แผนการตรวจสอบประจ าปีและค่าตอบแทน 

5. รว่มกบัฝ่ายจดัการในการพจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรวมถงึพจิารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิานและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบและน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

6. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งมคีวามเหน็ในเรือ่งต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

8. จดัหาที่ปรกึษาจากภายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชพีในการให้ค าแนะน าปรกึษาหรอืให้ความเห็นได้
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม 

9. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครัง้ 
10. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการและการจดัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากพนกังาน และบุคคลภายนอก 
11. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 

  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั     
มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อกีตามที่คณะกรรมการบรษิัท
เหน็ว่าเหมาะสม  
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3. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบจะ              
พน้ต าแหน่งเมือ่ 

          - ตาย 
              - ลาออก 
              - คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
              - ขาดคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืหลกัเกณฑ์
ขอ้ก าหนดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ก าหนด
ขึน้ 

4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืมเีหตุใดกต็าม ทีก่รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ไดจ้นครบวาระ มผีลใหจ้ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนทีก่ าหนดคอื 3 ท่าน ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีจ่ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน 
เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งท่านนัน้ 
   

 3.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการคณะกรรมการ  

 เลขานุการคณะกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนบรรษทัภบิาลที่เกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้จดัท ารายการประจ า

คณะกรรมการบรษิทั และเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 

 

         เลขานุการบริษทั 

บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณวุฒแิละประสบการณ์ที่เหมาะสม  ท าหน้าที่เลขานุการบรษิัท โดยก าหนด

คุณวุฒ ิและคุณสมบตั ิใหเ้หมาะสมเพื่อปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและเกบ็รกัษา 
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3. ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการก ากบัดูแล                   

กจิการทีด่ ี

4. ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้กบัคณะกรรมการในประเดน็ดา้นกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัแิละ                  

ขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

5. ถ่ายทอดมตนิโยบายของคณะกรรมการไปยงัผูเ้กีย่วขอ้ง ตดิตามผล และรายงานคณะกรรมการ 

6. ตดิต่อและใหข้อ้มลูเกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ แก่กรรมการ 

7. จดัปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่อง 

8. ประสานกบัทีป่รกึษาภายนอก เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย 

 

 3.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ต้องมกีรรมการ

อสิระเกนิกว่ากึง่หนึ่ง  

 3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 4. ใหค้ดัเลอืกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

  
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 1. คณะกรรมการมหีน้าที่ท าการสรรหาและเสนอบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกสรรหากรรมการบริษัท  และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติและ                       

ความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต าแหน่งและสมควรได้ร ับเลือกตัง้ใหม่  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                         

เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 2. คณะกรรมการมหีน้าที่เสนออตัราค่าตอบแทนและก าหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง  และอตัราค่าจา้งประธาน 

กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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 3. คณะกรรมการมบีทบาทในการเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตัิ เกีย่วกบัอตัราค่าตอบแทน

ของประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรษิัท ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการท างาน เพื่อขอรบัความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในภายหลงั 

  4. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้สืบทอดต าแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง ผู้บรหิาร และต าแหน่ง                  

ทีส่ าคญัทีป่ระธานกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรยีมไว ้

 5. คณะกรรมการ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบักลยุทธด์งัต่อไปนี้ 

5.1 กลยทุธด์า้นทรพัยากรบุคคลส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

  5.1.1 พจิารณาและให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของประธานกรรมการบรหิารและ /หรอื กรรมการ 

ผู้จดัการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกบันโยบายด้านทรพัยากรบุคคลส าหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการท าธุรกจิของบรษิทัฯ  

5.1.2 สรา้งความมัน่ใจว่าแผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง ผู้บรหิาร และต าแหน่งที่ส าคญั                       

มรีายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รบัการพิจารณา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอด

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และต าแหน่งที่ส าคัญ ได้รบัการทบทวนอยู่เสมอโดย

ประธานกรรมการ บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 5.2. กลยทุธใ์นการประเมนิผลและผลประโยชน์ตอบแทนส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

  5.2.1 ทบทวนกลยทุธใ์นการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน และเสนอกรรมการบรษิทัเพื่อรบัรอง 

  5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อการจงูใจใหผู้บ้รหิารระดบัสูง

เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพของตน รวมถงึผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย และอุทศิตนเพื่อพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่งเตม็

สตปัิญญาและความสามารถ ในการปฏบิตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึการพจิารณาใหถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ย 

5.2.3 ให้ค าเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ ถึงหลักการพิจารณา

เงนิเดอืน สวสัดกิาร ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
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5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของ                                   

การใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนซึง่ออกแบบไวส้ าหรบัการจงูใจ และรกัษาไวซ้ึง่พนกังานทีม่คีวามสามารถ มคีุณภาพ และ

ศกัยภาพ 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่้นต าแหน่งตามวาระสามารถได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อกีวาระหนึ่ง

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ/หรือกรรมการบริษัท              

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นทดแทนกรรมการทีพ่้นสภาพฯดงักล่าว โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้                 

จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีต่นแทน 

  
    3.5 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล   

 1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 2. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 
 

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 1. ก าหนดนโยบายบรรษทัภบิาลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภบิาลและการประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายเป็นระยะ 

 3. พจิารณาอนุมตัจิรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบรรษทัภบิาลมวีาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
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 3.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารสงูสุดของแต่ละสายงานของบรษิทั 

 3. กรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 1. จดัประชุมเพื่อประเมนิความเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และมกีาร  

ทบทวนความเสีย่ง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 2. ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิ 

 3. ตดิตามและรายงานผลการด าเนินการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัการด ารงหน้าทีข่องแต่ละสายงานของบรษิทั 

 3.7 กรรมการผู้จดัการ 

 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

 1. จดัการงานและด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายและอ านาจทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

2. ก าหนดเป้าหมายธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวในแผนธุรกจิประจ าปี รวมทัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายและ
แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว ใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

3. บริหารการปฏิบัติงานผ่านฝ่ายจัดการให้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจโ ดยสร้าง
ความสามารถการแขง่ขนั และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

4. จดัสรรทรพัยากรและสรรหาบุคคลากรทีม่ศีกัยภาพใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

5. ส่งเสรมิและสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็ และสนบัสนุนวสิยัทศัน์ และการเตบิโตของธุรกจิ 
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6. ติดตามการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างใกล้ชดิ และวดัผลการด าเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่าย
จดัการไดก้ระท าไปแลว้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 

7. พจิารณากลัน่กรองและน าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องเกี่ยวกบันโยบาย  และทศิทาง

ธุรกจิของบรษิทัฯ เรือ่งทีห่ากท าไปแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างส าคญัแก่กจิการของบรษิทัฯ และเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตั ิ                     

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัท ารายละเอียดอ านาจด าเนินการภายในบรษิัทฯ เพื่อกระจายอ านาจให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงาน                  

และตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามคล่องตวัโดยไมเ่สยีการควบคุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ 

9. ท ารายงานสถานะการเงนิ และงบการเงนิ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัทิุกๆ ไตรมาส 
 

 3.8 คณะกรรมการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

 1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

 2. คณะอนุกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัประกอบดว้ยผูบ้รหิารสงูสุดของแต่ละสายงานของบรษิทัฯ 

 3. กรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานคณะอนุกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รปัชนัให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

2. จดัท าแนวทางและแผนงานเพื่อส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืในการป้องกนัและด าเนินการในการต่อต้าน                  

การคอรร์ปัชนัภายในบรษิทัฯ 

  3. ทบทวนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการคอร์รปัชนัและท าการติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน                    
ตามนโยบาย 
  4. ด าเนินการตรวจสอบอย่างอสิระตามมาตรการการต่อต้านการคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ในกรณีที่มี     
การรอ้งเรยีนจากการไมส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รปัชันมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับการด ารงหน้าที่ของแต่ละสายงาน                   

ของบรษิทัฯ 
 

4. การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 

ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการผูจ้ดัการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการกลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม ตามที่

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

3.คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ 

เป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้ผูท้ีเ่หมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

 4.1 คณุสมบติัของกรรมการ 

   4.1.1 เป็นบุคคลทีไ่มม่ปีระวตัดิ่างพรอ้ย 

 4.1.2 เป็นผูม้วีสิยัทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกจิไดด้ี 

 4.1.3 เป็นผูม้มีนุษยส์มัพนัธด์ ีมคีุณธรรม และมบีุคลกิทีเ่หมาะสม 

 4.1.4 เป็นผูม้ทีกัษะในการสื่อความอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          4.1.5 เป็นผูม้แีนวคดิทางธุรกจิและการตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ 

 4.1.6 เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงนิ หรอืการพาณชิยกรรม หรอืการอุตสาหกรรมและมปีระสบการณ์ 

เกีย่วกบัการบรหิารธุรกจิ 

    4.1.7 เป็นผูม้ปีระสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบรษิทัหรอืรฐัวสิาหกจิ 
  

     4.2 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ 

          4.2.1 บุคคลตอ้งมคีณุสมบตัขิองกรรมการตรงตามทีก่ าหนดไว้ 

          4.2.2 กรรมการทัง้คณะควรมคีวามหลากหลายของความช านาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทศิทาง                      

และควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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     4.3 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ 

          4.3.1 บุคคลตอ้งมคีุณสมบตัขิองกรรมการตรงตามทีก่ าหนดไว้ 

 4.3.2 เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ                  

และมจีรยิธรรมโดยยดึถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกัโดยไม่ได้ค านึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่                     

หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยหรอืตนเอง 

 4.3.3 มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดและเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ ีดงัต่อไปนี้ 

4.3.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.3.3.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน

ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุ้นราย

ใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

4.3.3.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ

ที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่     

ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทั

ยอ่ย 

4.3.3.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้น   

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระ รวมทัง้

ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบัความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น

ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่

มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าว
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนัดว้ย 

4.3.3.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี

ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4.3.3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย

หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม        

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 2 ปี 

4.3.3.7 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4.3.3.8 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอื

บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่

ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่ง

ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4.3.3.9 ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ 

   

      4.4 คณุสมบติัของกรรมการผูจ้ดัการ 

             4.4.1 มคีุณธรรมและไมม่ปีระวตัดิ่างพรอ้ย 

          4.4.2 ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และเป็นนกับรหิารและจดัการสมยัใหมโ่ดยอาชพี 

          4.4.3 มทีกัษะและมปีระสบการณ์ในการท างานหลากหลายหน้าทีร่วมทัง้ธุรกจิต่างประเทศ 

          4.4.4 มคีวามเป็นผูน้ าสงู วสิยัทศัน์กวา้ง มนุษยส์มัพนัธด์ ีสื่อสารกระจา่งและบุคลกิเหมาะสม 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

   4.4.5 สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิและสอดคลอ้ง                   

กบัวฒันธรรมขององคก์ร 

   4.4.6 มคีวามสามารถในดา้นการตลาด การเงนิและการบรหิารบุคคล 

   4.4.7 สามารถก ากบัดแูลและอ านวยการท างานของทัง้องคก์ร 

   4.4.8 มองโอกาสธุรกจิไดด้แีละแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 

  4.5 หลกัเกณฑก์ารขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการ 

  4.5.1 ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมคีะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  แต่ไม่มกีารคูณด้วยจ านวนกรรมการ                     

ทีจ่ะเลอืกตัง้ 

 4.5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม ข้อ 4.5.1 เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน     

เป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสยีง ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะ

เลอืก กรรมการไดไ้มเ่กนิจ านวนกรรมการทัง้หมดทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ 

          4.5.3 บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการ                   

ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

          4.5.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม                    

ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ให ้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ

ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได้ กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลา

ออกถงึ บรษิทัฯ กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกนักไ็ด ้  

  ในกรณทีีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก บุคคลหนึ่ง

ซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการแทนได้ เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการที่

ตนแทน ไม่มกีารก าหนดสดัส่วน มตขิองคณะกรรมการตามขา้งต้นต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู่ ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่ง ก่อนถงึคราวออก

ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก เสยีงและมหีุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  ไม่มกีารก าหนดสดัส่วน

กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้ 

 

 4.6  คณุสมบติัของเลขานุการบริษทั 

            4.6.1 จบปรญิญาตร ี(ดา้นบญัชหีรอืกฎหมาย) 

            4.6.2 มคีวามรูเ้รือ่งหลกักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและ ก.ล.ต.  

            4.6.3 มมีนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถสื่อสารด ี

            4.6.4 มปีระสบการณ์ท างานต าแหน่งนี้มาก่อน 

            4.6.5 มคีวามรูเ้รือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาล 

 

5. การประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

 5.1 คณะกรรมการ 

 5.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด                  

จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้                  

ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมการวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้ง

มาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสีิทธอิอกเสียง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 5.1.2 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม                 

ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณจี าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ 

จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 5.1.3 กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมต ิ                

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.1.4 คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งประชุมอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานแห่งใหญ่ 

หรอืส านกังานสาขาของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

5.1.5 ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบในการจดัเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยปรกึษากับฝ่ายบริหาร                    

ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารจะพจิารณาค าขอของกรรมการบางท่านทีจ่ะบรรจุเรื่องอีน่ทีส่ าคญัเป็นวาระการพจิารณาในการประชุม    

ครัง้ต่อไป 

5.1.6 ประธานกรรมการมีหน้าที่จ ัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูล                       

เพื่อการอภปิรายและเพยีงพอส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะอภปิรายในประเดน็ทีส่ าคญั 

5.1.7 ในการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นส าคญัของวาระการประชุมเพื่อการพจิารณา                

ของกรรมการพรอ้มทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็น               

และสรปุเป็นมตทิีป่ระชุม 

5.1.8 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการที่มสี่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มสีิทธิออกเสียง                     

และตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมในวาระดงักล่าว 

 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านว น

กรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วย

ตนเอง โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม หากกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่าจรว่มประชุมในครัง้

ใดใหก้รรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุมแทน 

5.2.3 การลงมตขิองกรรมการตรวจสอบกระท าได้โดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบผู้ที่มสี่วนได้

เสยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้

ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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5.2.4 การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบรหิาร หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอืผูส้อบบญัช ีต้องจดัใหม้ขีึน้อย่าง

สม ่าเสมอ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.5 น าส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วน 

จะแจง้ การนดัประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได ้โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็น   

ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 การรายงาน 

1. การรายงานต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัท ารายงานกิจกรรมที่ท าระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปีของบรษิทั  

2. การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

รายงานกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ได้แก่ รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายในหรอืรายงานอื่นใดที่เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรรบัทราบ

รายงานสิง่ที่ตรวจพบทนัท ีเพื่อคณะกรรมการบรษิัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา ได้แก่ รายการขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรอื ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารทุจรติ หรอื มคีวามบกพร่องส าคญั ในระบบการควบคุมภายใน หรอื ขอ้สงสยั

ว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดว่าดว้ยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 5.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

         มกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 5.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

           บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในการประชุมให้บรรจุวาระการพจิารณาประเมนิ                    

ผลการปฏิบัติงาน ตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ทางศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน                           

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
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  5.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

           มกีารประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 

6. การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

     6.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 บรษิัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบรษิัท และคณะอนุกรรมการ มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปี                 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง  การประเมินโดยคณะกรรมทัง้คณะ                         

และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการทัง้คณะและของประธานกรรมการดว้ย โดยผลการประเมนิ

นัน้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัและของคณะอนุกรรมการ              

ชุดต่างๆ  เพื่อน าไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  พร้อมเผยแพร่การประเมินทัง้หมด                               

ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

 6.2 ค่าตอบแทนกรรมการ   

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการจะได้ร ับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งน าเสนอ                         

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ผลการปฏบิตังิาน                  

ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการ และเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกบับรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ค านึงถงึขอบเขตหน้าที่                    

และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาด้วย  โดยให้รายงานจ านวนเงินที่คณะกรรมการบริษั ทและ

คณะอนุกรรมการไดร้บัเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการ มดีงันี้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้รบัค่าตอบแทน 3 ส่วน คอื ค่าตอบแทนประจ าเป็นรายเดอืนหรอืรายปี ค่าเบีย้ประชุม              

ต่อครัง้ทีม่าประชุม และค่าตอบแทนผลงานหากบรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานทีด่ ี
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 6.3 การพฒันาความสามารถของกรรมการ 

           บรษิทัฯ ก าหนดให้กรรมการที่เขา้ใหม่ได้รบัการปฐมนิเทศเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ กฎระเบยีบของบรษิัทฯ                  

การก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อความรูแ้ละความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ตลอดจนข้อมูล                    

ทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั และไดร้บัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชอ้า้งองิ ตลอดจนจดั

ใหก้รรมการไดไ้ปเยีย่มชมสถานที่ปฏบิตังิานทัง้ส านักงานใหญ่และโรงงานตามความเหมาะสมดว้ย นอกจากนี้บรษิทัฯ

ยงัส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนมโีอกาสได้เข้ารบัการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัิหน้าที่                

ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ให้มีการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ                    

เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่อง 
 

7. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยจดัให้มรีะบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กร แต่ยงัคงรกัษาความคล่องตวัในการปฏบิตัิงาน                      

เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม ก ากบั ประเมนิผล และสอบทานการท างานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง                  

ดา้นการทุจรติและการใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกนัการกระท าทผีดิกฎหมาย รวมทัง้ระบบขอ้รอ้งเรยีน และระบบ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิส าหรบัพนักงานและส่วนผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถามขอ้สงสยั หรอื รายงาน                  

เรือ่งทีเ่หน็ว่าไมถู่กตอ้ง ตลอดจนกลไกคุม้ครองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความเป็นธรรม

ใหก้บัพนกังานและผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอื่นๆ ทุกคนตามระเบยีบการแจง้เบาะแส 

บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกที่ขึ้นตรงและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแล                            

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คอยก ากบัดุแลใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระ เทีย่งธรรม      

มจีรรยาบรรณ และมคีวามเชี่ยวชาญตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในได้ครอบคุมทัว่ทัง้องค์กร แต่ล ะปีมแีผน                       

การตรวจสอบภายในที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่มกีารประชุมจดัท าแผนร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ                    

และหน่วยงานตรวจสอบ 

 บรษิทัฯ ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส มคีุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการควบคุม 

และตรวจสอบภายในทีค่รอบคลุมทุกด้าน มกีารก าหนดล าดบัของอ านาจการอนุมตัแิละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มฝ่ีายบญัชแีละควบคุมภายในบรษิทั  ผู้ตรวจสอบบญัช ีบรษิทัผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

และทีป่รกึษาทางกฎหมาย ในการตรวจสอบและประเมนิการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ

ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึการพฒันาผูบ้รหิารใหม้คีวามสามารถในด้านระบบ

บรหิารคุณภาพ  

 
8. การบริหารจดัการความเส่ียง 

 บริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคุม และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ                        

โดยก าหนดให้มคีณะกรรมการบรกิารความเสีย่ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการ และผู้จดัการฝ่าย                 

ท าหน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการและปฏิบตัิเรื่องการบรหิารความเสี่ยง โดยให้มรีะบบเตือนภยั และทบทวนในด้าน                 

ความรุนแรง รวมทัง้ก าหนดมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขและป้องกันว่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม่  และให้จดัการประชุม                

อยา่งสม ่าเสมอรายไตรมาส และปลกูฝัง สรา้งความตระหนกัใหเ้กดิการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัของการปฏบิตังิาน 

พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบการบรหิารความเสี่ยง

ว่าสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิหรอืไม่ มคีวามคบืหน้าในการแก้ไขในแต่ละประเดน็อย่างไรบา้ง และถ้ามสีิง่ใดทีต่้องปรบัปรุง

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัผ่านคณะกรรมการตรวจสอบราย ไตรมาส 

 

9. รายการระหว่างกนัท่ีขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บรษิทัฯ ดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัขิองผูม้สี่วนได้เสยี                  

กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบต่อผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มอื่น                

และการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์และที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิัทฯ หมวด 11 ข้อ 37.4.6 

รวมทัง้ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาจา้งของพนกังานและใหพ้นกังานลงนามใน “ขอ้ตกลงเรือ่งการกระท าทีข่ดัต่อผลประโยชน์                   

ของบรษิทั” เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย 
 

10. ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลู 

 บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอแก่ผูม้สี่วนได้เสยี โดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการและงบการเงนิ บรษิทัฯ                 

มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่เป็นจริง ตรงเวลา ครบถ้วน                     

และสม ่าเสมอตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ                      
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดัให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์                     

เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนรายย่อย รวมถงึนักวเิคราะห์

หลกัทรพัยท์ัว่ไป 

 บริษัทฯ เคร่งครัดระมัดระวังข้อมูลส าคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  มิให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ                           

ก่อนทีก่ าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญั โดยเฉพาะในช่วง 1 เดอืนก่อนหน้านัน้ 
  
11. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

   บรษิทัฯ ด าเนินกจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม พงึปฏบิตัขิองฝ่ายจดัการต่อสิง่แวดลอ้ม               

ที่จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่อาจเป็นภยัต่อประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมและประเทศชาติ รวมถงึการปรบัปรุงมาตรฐาน               

การผลติและกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อป้องกนัการเกดิมลพษิต่างๆ และการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนืดว้ย 

จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ 

1. จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ 

    บรษิทัฯ มจีรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ ดงันี้ 

    1.1 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

           1.1.1 บรษิทัฯ ห้ามฝ่ายจดัการและพนักงานทุกระดบักระท าการคอรร์ปัชนัและการตดิสนิบน ไม่ว่าในรูปแบบ

ใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้ หรอืเรยีกรบัเงนิหรอืสิง่จูงใจแทนตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ                

ทางธุรกจิ สทิธพิเิศษ หรอืผลประโยชน์ด้านการเงนิต่างๆ และห้ามไม่ให้สนิบนทัง้โดยตรงและทางอ้อมแก่เจา้หน้าที่              

ของรฐัหรอืนักการเมอืง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านัน้ใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บรษิัทฯ ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการทีข่ดัต่อหลกัจรยิธรรมและผดิกฎหมาย 

         1.1.2 บรษิทัฯ หา้มฝ่ายจดัการ และพนกังานทุกระดบั รบัเงนิ สิง่ของ การรบัรอง หรอืประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า 

ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร ผูร้บัเหมา รวมถงึการรบัของขวญัเนื่องในเทศกาลต่างๆ ทีม่คี่าเกนิปกตวิสิยัจากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เช่น ผู้ขายสนิค้าและบรกิาร ลูกค้า หากการรบันัน้อาจท าให้ผู้อื่นเขา้ใจได้ว่าผู้รบัมใีจเอนเอียง 

หรอืมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิเป็นพเิศษกบัผูใ้ห้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมต่อผูข้ายสนิคา้หรอืการบรกิาร และ
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ลูกค้ารายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การให้หรอืการรบัดงักล่าวอาจกระท าได้หากพฤตกิรรมการให้หรอืการรบันัน้ท าด้วย

ความโปรง่ใส หรอืท าในทีเ่ปิดเผย หรอืสามารถเปิดเผยได ้โดยใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรบัทราบ และในกรณ ี  

ที่ได้รบัของขวญั หรอืของรางวลัใดๆ ที่มมีูลค่าเกนิปกตวิสิยั ให้น าส่งต่อให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อน าเขา้เป็นของ

ส่วนกลาง                                               

          1.1.3 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารฝึกอบรมและสรา้งความตระหนกัใหก้บัฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูแ้ทนบรษิทัฯ 

          1.1.4 บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการส่งขอ้รอ้งเรยีน แจง้เบาะแส รายงานการละเมดิหรอืฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์ : www.tipco.net (หวัขอ้การแจง้เบาะแสการต่อต้านการคอรร์ปัชนั) ผ่านทาง

อีเมล์ : Email (anti-corruption@tipco.net) หรือ ทางจดหมายส่งที่ กรรมการผู้จ ัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ                      

หรือผู้บังคับบัญชา หรือผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ไปยังกรรมการผู้จ ัดการได้โดยตรง                      

เพื่อการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไดโ้ดยเปิดเผยและไมเ่ปิดเผยชื่อผูแ้จง้  

          1.1.5 ฝ่ายจดัการและพนักงานทุกระดบั รวมถงึผู้เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ จะต้องปฏบิตัติามมาตรฐาน                

คอรร์ปัชนัทีบ่รษิทัฯ ก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

     1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรบัผิดชอบ 

             บรษิทัฯ สนับสนุนใหผู้บ้รหิารและพนักงานใชส้ทิธทิางการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ โดยใหเ้สรภีาพในการ

ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ประสงคใ์หผู้บ้รหิารและพนักงานไม่

กระท าการใดๆ ในนามของบรษิทัฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มกต็าม เพื่อสนบัสนุนทางการเมอืงอนัอาจก่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจว่าบรษิทัฯ สนับสนุน หรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงนัน้ๆ รวมถงึการไม่น าเงนิของผู้ถอืหุ้นไป

สนบัสนุนพรรคการเมอืงใด พรรคการเมอืงหนึ่งอกีดว้ย 

       1.3 การปฏิบติัเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง  

             บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจ                    

กบับรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัการ พนักงาน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ลูกคา้ คู่คา้หรอืผูร้่วมทุน ผูข้ายสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่

บรษิทัฯ คู่แขง่ทางการคา้ ชุมชน ฯลฯ ไดแ้ก่ 

http://www.tipco.net/
mailto:anti-corruption@tipco.net)%20หรือ
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 เอกสารควบคมุ 

หา้มท าส าเนาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 1.3.1 ส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) โดยไม่เลอืกที่รกัมกัที่ชงั เช่น ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเพื่อช่วยเหลอืให้กบัผู้จดัจ าหน่าย หรอืลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศให้ผู้อื่นได้รบัทราบโดยทัว่กัน                  

หรอื ไมเ่อาเปรยีบผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารรายใดรายหน่ึง เช่น ไมก่ดราคาสนิคา้หรอืค่าบรกิารจนท าใหผู้ข้ายรบัภาระ 

ไม่ได้ การไม่หาผลประโยชน์โดยการให้ขอ้มูลเท็จ หรอืกระท าการใดๆ ที่ไม่สุจรติ รวมถงึการไม่ชกัชวนหรอืใส่ร้าย

คู่แขง่ ใหล้กูคา้ผดิขอ้ตกลงทางการคา้ ซึง่ลกูคา้ไดท้ าขอ้ตกลงทางการคา้กบัคู่แขง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

           1.3.2 สนับสนุนให้องค์กรอื่นๆ  มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น ก าหนดเป็นนโยบายและ                  

แนวปฏบิตัใินการจดัซือ้  

           1.3.3 เคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิโดยการส่งเสรมิให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้ความเคารพในทรพัย์สนิและภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ รวมถงึการไมซ่ือ้ผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร และไมเ่ขา้รว่มเป็นหุน้ส่วนกบัองคก์รทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

           1.3.4 บรษิทัฯ ปฏบิตัอิย่างเสมอภาคแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนกล่าวคอืไม่กดีกนัหรอืใหส้ทิธพิเิศษหรอืเลอืกปฏบิตัิ             

แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศกึษา เช่น บรษิทัฯ ไม่ถอื                  

เอาเรื่องสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกพนักงานเข้าท างาน  ในการพัฒนาบุคลากรและ                                       

ในการเลื่อนต าแหน่ง อกีทัง้ไมเ่ลอืกท าธุรกจิกบัเฉพาะบางประเทศ หรอืเลอืกท าธุรกจิกบัคนบางสญัชาต ิเป็นตน้ 

 1.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

          บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี                             

ทีอ่ยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างภาคภูมใิจ ดว้ยการไม่ด าเนินการใดๆ ทีอ่าจเป็นภยัต่อประโยชน์ส่วนรวมของสงัคม        

และประเทศชาต ิรวมถงึการปรบัปรงุมาตรฐานการผลติและกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อป้องกนัการเกดิมลพษิต่างๆ 

รวมถึงการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนืและการไม่สนับสนุนให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบับรษิัทท าลายธรรมชาติ                  

และสิง่แวดลอ้มดว้ย 

 1.5 การปฏิบติัด้านแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน 

       บรษิทัฯ ใหก้ารปฏบิตัดิ้านแรงงานและสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานส าหรบัพนักงาน  เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนตวั และข้อมูลเกี่ยวกบั

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ จดัใหพ้นกังานดว้ย  
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2. ข้อพึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ พนักงานและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
 

 2.1 ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการบริษทั 

   บรษิทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาล ไดแ้ก่ 

 2.1.1 ดูแลให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการบรษิัท ปฏบิตัิหน้าที่ตามบทบาทและความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2.1.2 จดัใหม้รีะบบการควบคุม และการบรหิารความเสีย่งทางธุรกจิอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 

2.1.3 ใหน้โยบายและทบทวนแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกจิกบัฝ่ายบรหิาร 

2.1.4 ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

2.1.5 ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2.1.6 ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส มคีุณธรรมสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.7 เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยเฉพาะเรือ่งผลประกอบการและงบการเงนิ 

2.1.8 จดัใหม้คีู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบรหิาร 

และพนกังานทุกคนถอืปฏบิตั ิ

2.19  ด าเนินกจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม และฝ่ายบรหิารไดน้ านโยบายดงักล่าวไปใช้

ปฎบิตัพิรอ้มทัง้สื่อสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฎบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

  2.2 ข้อพึงปฏิบติัของผูบ้ริหารและพนักงาน 

  2.2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย นโยบาย                    

และระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

  2.2.2 ไม่ฝ่าฝืน หลกีเลยีง หรอืเพกิเฉยต่อนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน ขัน้ตอนการท างาน                 

หรอืวธิกีารปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึค าสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชา 

  2.2.3 ส่งเสรมิค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร โดยปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มานะอดทน และให้

สอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร (TIPCO)  
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  2.2.4 การรกัษาทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หมายถึง สงัหารมิทรพัย์ และอสงัหารมิทรพัย์ 

รวมถงึเทคโนโลย ีความรูท้างวชิาการ ขอ้มลู เอกสารสทิธิ ์สทิธ ิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร ตลอดจนสิง่ประดษิฐ์ และความลบั

ของบรษิทัฯ พนักงานพงึใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด และมใิหเ้สื่อมเสยี สูญหายเสมอืนเป็น

ทรพัย์สนิของตน อีกทัง้ไม่ใช้ทรพัย์สนินัน้โดยไม่เกิดประโยชน์แก่บรษิัท และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง                  

หรอืผูอ้ื่น 

  2.2.5 การรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และไมก่ระท าการเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ 

2.2.5.1 ไมด่ าเนินการหรอืกระท าการใดๆ อนัท าใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ หรอืไดป้ระโยชน์น้อยกว่า    

ทีค่วร หรอืเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบรษิทัฯ 

2.2.5.2 ไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรอืลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขนั หรอือาจเป็นการแข่งขนั             

กบักจิการของบรษิทัฯ 

2.2.5. ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัท  หรือโดยที่ผู้อื่นเข้าใจว่า                

เป็นขอ้มลูของบรษิทัฯ 

2.2.5.4 หลีกเลี่ยงการรับเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า  ผู้ขายสินค้าหรือบริการ 
ผู้ร ับเหมา และการรับของขวัญเนื่ องในเทศกาลต่างๆ ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่คนทัว่ไป                   
พึงปฏิบัติต่อกัน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน  เช่น การร่วมทุน                   
การเรีย่ไร การซือ้ขาย หรอืก่อภาระผกูพนัทางการเงนิใดๆ กบับุคคลเหล่านัน้ 

  2.2.6 การรกัษาชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  

  2.2.6.1 ไมใ่ชส้ทิธทิางการเมอืงนอกเหนือจากเสรภีาพในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้หรอืการเป็นสมาชกิ

พรรคการเมอืงซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัฯ สนบัสนุนหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืฝักใฝ่

พรรคการเมอืงนัน้ 

2.2.6.2 พงึรกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้หมาะสม และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

2.2.6.3 หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีง หรอืเป็นปัญหาแก่บรษิทัฯ ได ้

  2.2.6.4 การปฏบิตัตินและการปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นๆ 

            - พงึหลกีเลีย่งการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาเป็นการส่วนตวั 
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   - พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา                    

และพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาไม่พึงกระท าการใดๆ  อันเป็นการลบหลู่หรือไม่เคารพ                       

ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

  2.2.6.5  ความมวีนิยั  

                              ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและประเพณอีนัดงีามอยา่งถูกตอ้ง ไมว่่าจะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์-

อกัษร หรอืไมก่ต็าม และมจีติส านึกทีจ่ะประพฤตเิช่นนัน้ตลอดไป 

  2.2.6.6  การรกัษาความลบัของบรษิทัฯ 

เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ                  

ไปเปิดเผยหรอืไปใชอ้ยา่งไมถู่กตอ้ง 

  2.3 ข้อพึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

  2.3.1 จดัหาผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณภาพที่เหมาะสม  และให้อ านาจผู้บริหารอย่างเพียงพอ                  

ในการกระท าการใดๆ 

 2.3.2 มกีระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ไม่แทรกแซงการตดัสนิใจใดๆ ของผู้บรหิารที่บรหิารงานโดยสุจรติ                  

และบนพืน้ฐานของความเป็นมอือาชพี 

  2.3.3 ส่งเสรมิให้ผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัิงานภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ                

ทางธุรกจิอยา่งเครง่ครดั 

   2.3.4 ไมก่ดดนัใหผู้บ้รหิารแสวงหาผลก าไรระยะสัน้ โดยละเลยผลกระทบทางลบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มอื่น 

   2.3.5 ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรอืญาตพิีน้่องและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3. ข้อพึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ กลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้     

จงึก าหนดข้อพึงประพฤติปฏิบตัิส าหรบัฝ่ายจดัการส าหรบัน าไปปฏิบตัิใช้ในการท างาน  โดยถือเอาคุณธรรมและ                    

ความสุจรติเป็นทีต่ ัง้ ดงัต่อไปนี้  
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 3.1 ฝ่ายจดัการต่อผู้ถือหุ้น   

 3.1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจติอนับรสิุทธิ ์(good faith) 

และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3.1.2 ไมบ่รหิารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงั หรอืขาดความยัง้คดิ 

  3.1.3 ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการประยกุตค์วามรู้ และทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี 

   3.1.4 จดัการดแูลมใิหส้นิทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทัฯ เสื่อมค่าหรอืสญูหายโดยมชิอบ 

   3.1.5 รายงานสถานภาพของบรษิทัฯ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความจรงิ 

   3.1.6 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม  (prospects) ในอนาคตของบริษัทฯ              

ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่จะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปไดแ้ละมขีอ้มลูสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ 

   3.1.7 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผย                        

ต่อสาธารณชน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

   3.1.8 ไม่น าขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลา 1 เดอืน                  
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  

3.1.9 หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่  
สาธารณะ  

3.1.10 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ                      
เลขานุการบรษิทั ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 
   - ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 
 - ไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

 3.2 ฝ่ายจดัการต่อพนักงาน 

 3.2.1 มคีวามเป็นผูน้ า ส่งเสรมิและสนบัสนุน และสรา้งความตระหนกัแก่พนกังานทุกระดบัใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ี

ในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

  3.2.2 ไม่กระท าการ หรอืสนับสนุนให้มกีารใช้แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ และไม่เรยีกเก็บเงนิหรอืเอกสาร

ประจ าตวัใดๆ ของพนกังาน เวน้แต่ทีก่ฎหมายยกเวน้ไวใ้ห ้

   3.2.3 ส่งเสรมิใหพ้นกังานทุกระดบัมสี่วนรว่มในทางการเมอืงอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  
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   3.2.4 เคารพในสทิธมินุษยชน โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอพนกังาน ซึง่รวมถงึ 

                 - การใหส้ทิธมินุษยชนต่อพนักงานสตร ีผูพ้กิาร เดก็ ชนพืน้เมอืงหรอืทอ้งถิน่ ผูอ้พยพ แรงงานอพยพ 
และครอบครวั และกลุ่มทีต่อ้งดแูลเป็นพเิศษ 

  -  สิทธิในการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิการด ารงชีวิตพื้นฐาน สิทธิในการ                          

แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ                        

การแสวงหา รบัรูแ้ละแจง้ขอ้มลู และความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ค านึงถงึเชือ้ชาติ รวมถงึสทิธ ิ             

ที่จะเข้าถึงกระบวนการและรบัฟังการชี้แจงก่อนที่จะมกีารตัดสนิโทษทางวนิัย ซึ่งการด าเนินการ                 

ทางวนิยัดงักล่าว จะใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมดว้ย  

   -  สิทธิขัน้พื้นฐานในการท างาน โดยการให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและการรวมกลุ่ม                 

เพื่อการเจรจาต่อรอง การไมเ่ขา้รว่มหรอืหาผลประโยชน์จากแรงงานบงัคบั การใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีม

กนัและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

  -  ให้การปฏิบตัิด้านแรงงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพนักงานจะได้รบัโอกาสที่เท่าเทียมกนัและ               

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

  -  ดูแลสอดส่องให้การจ่ายผลตอบแทนและจดัสวัสดิการต่างๆ  เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและ                  

เป็นธรรมแก่พนักงาน รวมถงึการสรา้งสถานที่ท างานและบรรยากาศในการท างานที่น่าท างานและ               

น่าอยูส่ าหรบัพนกังาน 

  -  เคารพในการสานเสวนาทางสงัคมของพนักงาน ซึง่รวมถงึการยอมรบัความส าคญัในการสานเสวนา              

และไม่ขดัขวางพนักงานในการจดัตัง้หรอืรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง และการด าเนินการเมื่อ                     

มกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินงานทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อการจา้งงานของพนกังาน 

 -  ดูแลให้พนักงานมสีุขภาพดีและความปลอดภัยในการท างาน  โดยการจดัมาตรฐานด้านสุขภาพ                 

ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน การจดัหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล              

ที่จ าเป็น การบนัทกึการสอบสวนและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภยั รวมถงึการให้

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกบัข้อก าหนดด้านความปลอดภยัให้พนักงานทราบและสามารถปฏบิตัิตาม

ขัน้ตอนทีถู่กต้อง 
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 - ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถงึ

และสม ่าเสมอ การพฒันาความรูท้กัษะเพิม่เตมิเมื่อมกีารเปลีย่นต าแหน่งงาน และใหค้วามรูท้างดา้น                

การบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อการเติบโตในสายงานเพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตรบัมอื                  

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสม รวมถึงการดูแลพนักงานแรงงานเด็กให้มคีวามสมดุลระหว่าง                 

การท างานและการใชช้วีติอยา่งเหมาะสม 

 - ดูแลให้พนักงานมคีวามปลอดภยัในการมาปฏบิตัิงานหากมคีวามขดัแย้งหรอืขาดเสถียรภาพทาง

การเมอืงอยา่งรนุแรงทีส่่งผลต่อธุรกจิหรอืความปลอดภยัของพนกังาน 

 

 3.3 ฝ่ายจดัการต่อลกูค้าหรือผู้บริโภค  

  3.3.1 ด าเนินการด้านการตลาดที่เป็นธรรม ให้ขอ้มูลที่เป็นจรงิและไม่เบี่ยงเบน รวมถงึการปฏบิตัทิางสญัญา                

ทีเ่ป็นธรรมแก่ลูกค้า เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการหลอกลวง ท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืไม่เป็นธรรม รวมถงึ

ปกปิดขอ้มลูทีจ่ าเป็น 

  3.3.2 ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้าหรอืผู้บรโิภค  รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผู้ที่                

ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ โดยการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและปลอดภยั  

  3.3.3 สนับสนุนการบริโภคอย่างยัง่ยืน ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นประโยชน์  และลด

ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เช่น ผลกระทบทางเสยีง และของเสยี รวมถงึการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  3.3.4 จดัมาตรการการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรยีนของลูกค้าหรอืผู้บรโิภค  รวมถึงการก าหนดระบบ              

การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรยีนเกี่ยวกับสินค้าและบรกิาร  และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดตาม

มาตรฐานของประเทศหรอืสากลเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็  

   3.3.5 ปกป้องและรกัษาขอ้มลูและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค ทัง้การไดม้าซึง่ขอ้มลูอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและเป็นธรรม การจดัเกบ็ขอ้มลู การไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ทีม่อียูห่รอืการน าไปใช้ในวตัถุประสงคอ์ื่น

นอกเหนือจากทีก่ าหนด 

  3.3.6 ใหก้ารบรกิารทีจ่ าเป็นต่อลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค เช่น ไม่ตดัการบรกิารทีจ่ าเป็นในกรณีทีลู่กค้ายงัไม่ได้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการให้โอกาสก่อน ไม่ก าหนดราคา และค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม รวมถงึการด าเนินงาน              

ดว้ยความโปรง่ใส โดยการเตรยีมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการก าหนดราคาและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
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  3.3.7 ให้ความรูแ้ละสรา้งความตระหนักต่อลูกค้าหรอืผู้บรโิภคในเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น ขอ้มูลของผลติภณัฑ์ 

ขอ้มลูในดา้นสุขภาพและความปลอดภยั รวมถงึอนัตรายซึง่อาจเกดิจากผลติภณัฑ ์ขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ   
 

 3.4 ฝ่ายจดัการต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี 

  ไม่เรียก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่า                  
มกีารเรยีก หรอืการรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น พงึเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรอื
เจา้หนี้ และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ไมว่่าจะ
เป็นเรื่องวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลกัทรพัย์ค ้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้
ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ 
 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา                        

หาแนวทางแกไ้ขปัญหา รายงานขอ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
  3.5 ฝ่ายจดัการต่อคู่แข่งทางการค้า 

   3.5.1 ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

   3.5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม  เช่น       

การจา่ยสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แขง่ เป็นตน้ 

   3.5.3 ไมพ่ยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากมลูความจรงิ 
 
   3.6 ฝ่ายจดัการต่อส่ิงแวดล้อม  

   3.6.1 ควบคุม ดูแล ป้องกนัไม่ให้เกิดมลพษิ จากการด าเนินกิจกรรม ผลติภณัฑ์ และการบรกิารต่างๆ ซึ่ง

รวมถงึการบ่งชีแ้หล่งก าเนิดมลพษิ การตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และการรายงานผลของมลพษิ การก าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกนัมลพษิและของเสยี การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัมลพษิต่อสาธารณะ และการด าเนินการเพื่อการเตรยีมพรอ้มใน

การป้องกนัอุบตัเิหตุจากสารเคมหีรอืมลพษิจากการด าเนินงาน  

    3.6.2 ดูแลและควบคุมใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื โดยมกีารชีบ้่งแหล่งการใชพ้ลงังาน น ้า และทรพัยากร

อื่นๆ และด าเนินมาตรการการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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  3.6.3 ด าเนินมาตรการทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง               

สภาพภมูอิากาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของบรษิทัฯ   

   3.6.4 ปกป้องและฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศยัตามธรรมชาตใินทุกกจิกรรม ผลติภณัฑ์ และการให้บรกิาร โดยการ

บ่งชีผ้ลกระทบและก าหนดมาตรการเพื่อลดหรอืก าจดัผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมถงึการด าเนินการเพื่อฟ้ืนฟู รกัษา

ระบบนิเวศน์ทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 

 
 3.7 ฝ่ายจดัการต่อการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน  

   3.7.1 สนับสนุนให้มีร่วมปรึกษาหารอืกับตัวแทนของกลุ่มชุมชนอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนใน

กจิกรรมการพฒันาชุมชน 

  3.7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ  และเข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ                    

และการเขา้ถงึการศกึษา และส่งเสรมิความรูใ้นทอ้งถิน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการศกึษาของเดก็ รวมถงึการส่งเสรมิ

การอนุรกัษ์วฒันธรรมและขนบประเพณทีอ้งถิน่ 

   3.7.3 ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งงานและการพฒันาทกัษะของคนในระดบัทอ้งถิน่เพื่อการสรา้งงานอย่างเหมาะสม 

  3.7.4 ส่งเสรมิการเขา้รว่มหารอื ประชุม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส าหรบัชุมชน 

  3.7.5 มสี่วนร่วมในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน โดยการช าระภาษีทอ้งถิน่ และใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นอย่างถูกต้อง              

แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ 

  3.7.6 ด าเนินการเพื่อลด หรอืขจดัผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อนัเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์                  

หรอืการบรกิาร รวมถึงการสนับสนุนการมสีุขภาพที่ดี และการจดับรกิารสุขภาพพื้นฐาน เช่น การจดัหาน ้าสะอาด                    

และสุขอนามยัทีเ่หมาะสม  

  3.7.7 การลงทุนทางธุรกิจนัน้ จะค านึงถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก่อน  โดยหลีกเลี่ยงหรือลดการ

ด าเนินการทีชุ่มชนตอ้งพึง่พากจิกรรมการบรจิาคทีไ่มก่่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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4. ข้อปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บรษิทัฯ สนับสนุน ส่งเสรมิกจิกรรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

อยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง โดยจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม และด าเนินการใหพ้นกังาน

ทุกคนมคีวามรูด้้านความปลอดภยั ซึง่จะเป็นการกระตุ้นจติส านึกของพนักงาน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ

กฎหมายโดย 

1. ก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานทุกระดบั ทีต่้องปฏบิตัติามระเบยีบเรื่องความปลอดภยั             

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างเครง่ครดั 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับตามที่กฎหมายก าหนด  เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้ร ับ

มอบหมายจากบรษิทั  

3. ใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการท างาน วธิกีารปฏบิตังิานอย่างปลอดภยัส าหรบัพนักงานในแต่ละ

หน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งภยั  

4. จดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็นและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลให้เหมาะสม

ส าหรบัพนกังานเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคทีเ่กดิจากการท างาน  

5. ด าเนินการสอบสวนอุบตัเิหตุดา้นสุขภาพและความปลอดภยั เพื่อป้องกนัอนัตรายทุกรปูแบบทนัท ีตลอดจน

วเิคราะหแ์ละควบคุมเมือ่พบว่าอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้

6. จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรบัพนักงานและการตรวจวัดด้านความปลอดภัย  และรายงาน                     

เรือ่งสุขภาพและความปลอดภยัแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

7. สื่อสาร พัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัย  เพื่อสร้างจิตส านึกด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มการในท างานใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเนื่อง 
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5.  ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และข้อพึงปฏิบตัิของฝ่ายจดัการและของพนักงานที่

ก าหนดไวน้ี้ คงไม่สามารถครอบคลุมถงึทุกกรณีทีอ่าจมขีึน้ได้ พนักงานจงึอาจเผชญิกบักรณีต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา

ใหม่ๆ ดงันัน้เพื่อให้มกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนัและมคีวามเป็นธรรมตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการ กลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ไดจ้ดัช่องทางรบัแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์การทุจรติ และ

คอร์รปัชนั รวมถึงการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่

บกพร่องหรอืขอ้เสนอแนะที่แสดงถงึผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืได้รบัการ 

ปฏบิตัอิยา่งไมเ่ท่าเทยีมเป็นธรรม โดยส่งถงึคณะกรรมการบรหิารโดยตรงตามเสน้ทาง ดงันี้ 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

ผู้แจง้เบาะแส หรอืผู้รอ้งเรยีนจะถูกเก็บเป็นความลบัและมมีาตรการคุ้มครองมใิห้ได้รบัการข่มขู่หรอืคุกคาม               

จากการแจ้งข้อมูลเบาแสะ หรอืร้องเรยีน ส่วนผู้ใดที่กระท าการตอบโต้หรอืคุกคามผู้ให้เบาะแสะหรอืผู้ร้องเรียน                       

จะถูกด าเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถูกด าเนินคดตีามกฎหมายประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 : anti-corruption@tipco.net  

 : โทรศัพทห์มายเลข กรรมการผู้จัดการ 02-273-6888, ประธานกรรมการ 02-273-6400   
   หรอื Call Center หมายเลข  095-205-1864   

: www.tipco.net (หวัขอ้การแจง้เบาะแสและการกระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั) 

   : น าส่ง ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

     บมจ.ทปิโกฟู้ดส ์เลขที ่118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

 : กรณทีีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื กรรมการ ใหแ้จง้เรือ่งโดยตรงต่อ         
   ประธานกรรมการตรวจสอบ viratpt@hotmail.com 

http://www.tipco.net/
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6. การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

    การส่ือสารให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

  บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารฝึกอบรมและสรา้งความตระหนัก และปิดประกาศให้ฝ่ายจดัการและพนักงานทราบถงึ 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ ของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ รวมถงึสื่อสารไปยงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  

ทุกกลุ่ม รวมทัง้คู่ค้ารายใหญ่ได้รบัทราบ และด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดของการก ากับดูแลกิจการ                        

และจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้  

          หากพนักงานหรอืผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีพบการละเมดิหรอืฝ่าฝืนการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และจรรยาบรรณ                 

ทางธุรกจิ ของกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก้ สามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางการสื่อสารที่บรษิทัฯ จดัให้ เช่น เวบ็ไซด์

ของบรษิัทฯ กล่องรบัความคดิเห็นของพนักงาน หรอืส่งหนังสอืผ่านผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลไปยงักรรมการ

ผูจ้ดัการไดโ้ดยไมต่อ้งระบุชื่อ   

          ฝ่ายจดัการต้องรบัผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บงัคบับญัชาทุกคน ปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆ                 

อยา่งเครง่ครดัดว้ย 

          กรณีพนักงานไม่ปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทัฯ จะถูกพจิารณา

ลงโทษตามระเบยีบของบรษิัทฯ โดยเฉพาะการผดิวนิัยในเรื่องการให้ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ ถอืว่าเป็นความผดิ                 

ขัน้รา้ยแรงและจะถูกพจิารณาลงโทษขัน้สงูสุดตามระเบยีบบรษิทัฯ 

 

 

 


