
 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) 

 
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การก ากับดูแลกิจการประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี

การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและ 
การถ่วงดุลอ านาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  การเคารพในสิทธิความ               
เท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส าคัญใน                                 
การเพิ่มมลูค่าและการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืนในระยะยาว   

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตัง้แต่ 
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และได้ประชุมทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ า 
ครัง้ล่าสุดเมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2564 เพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็น                                     
ไปตามมาตรฐานหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานได้รับทราบและถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายดงักลา่วแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
1.  คณะกรรมการบริษัท 
2.  สทิธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
3.  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
4.  การควบคมุและบริหารความเสี่ยง 
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ  
ทัง้นี ้ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
 

 

 
     

                    (กานต์ ตระกลูฮนุ) 
                  ประธานกรรมการ    

             บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากดั (มหาชน) 
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หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท 
1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ที่จะให้บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) เป็นผู้น าสร้างสรรค์รูปแบบตลาด
การสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัลที่ได้รับการยอมรับ
สงูสดุ  

คณะกรรมการมีภาวะผู้น า วิสยัทัศน์  มีความอิสระในการตดัสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการ
ก ากบัดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่จะก ากับดูแลการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชดัเจน 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตัง้ และความเป็นอิสระ 

2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจ านวน
กรรมการอย่างเพียงพอที่จะก ากบัดแูลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมายและไม่
เกิน 12 คน ตามแนวปฏิบตัิที่ดี โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และ
อย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

2.2 คณะกรรมการสง่เสริมให้กรรมการมีความหลากหลายทัง้ในด้าน เพศ เชือ้ชาติ ถิ่นก าเนิดและสญัชาติ 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการมีมุมมองที่ เปิดกว้างมากยิ่งขึน้สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเสริมสร้างกระบวนการตดัสินใจได้ดียิ่งขึน้     

2.3 คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดโดยรวม  มิใช่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง    
2.4 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

และมีจ านวนอย่างน้อย 4 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ 
เพื่อให้มีการถ่วงดลุระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกบักรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

2.5  คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจ านวนกรรมการให้เป็นไปตามสดัส่วนอย่างยตุิธรรมของเงินลงทนุของผู้
ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

2.6 การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้อง
มีความโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการ ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2.7 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ระบุและคดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการและเพื่อคัดเลือกในการประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือได้รับการแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาทบทวนตารางคุณสมบตัิและทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Skill Matrix) โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ รวมไปถึงให้ค าแนะน าต่างๆ เป็นประจ าทกุปี 
ทัง้นี  ้ในการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
สุภาพสตรีที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมด้วย ในการให้ค าแนะน าว่ากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
สมควรได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งหรือไม่นัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
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ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
เป็นส าคญั 

2.8 ในการระบุผู้ เข้าคัดเลือกมาด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
อาจจะใช้แหลง่การสรรหา ดงัต่อไปนี ้

• กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะน า 
• บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 
• ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2.9    กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  ทัง้นีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการ
อิสระผู้นัน้เป็นการประจ าทกุๆ ปี 

3. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้

ความสามารถมีประสบการณ์และคณุสมบตัิที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจโดย
แยกหน้าที่การก ากบัดแูล และการบริหารงานออกจากกนั  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้น าของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้ น าคณะผู้ บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารในการบริหารจดัการ เพื่อให้บรรลตุามแผนที่วางไว้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ และน ากลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิรวมไปถึงการบริหารธุรกิจโดยทัว่ไปประจ าวนั 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

4.1 กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์  สจุริต  มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

4.2 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบบัแก้ไข) และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

4.3 กรรมการทุกคนควรจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตวัและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจด
ทะเบียนอื่นเกินกว่าสี่ (4) บริษัทเว้นแต่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบไว้เฉพาะเป็นรายกรณี 
 กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะต้องปรึกษาประธานกรรมการและประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนนก่อนที่จะรับด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น 

4.4 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด และต้องสามารถดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้อง
สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
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กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้
4.4.1   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

4.4.2   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ                   
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงั
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

4.4.3   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่
ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

  ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั  

4.4.4   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4.4.5   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4.4.6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ส าหรับกรรมการ
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ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้        
4.4.7   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย  ส าหรับกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 

2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้   
4.4.8   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4.4.9   ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัท  

4.5 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

4.6 บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน
มลูค่าตามข้อ 4.4.3 หรือ 4.4.7 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงัและ
มีความเห็นว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และ
ให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย 

4.6.1   ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมี
คณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.6.2   เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
4.6.3   ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น

กรรมการอิสระ       
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญของคณะกรรมการ 
5.1 ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้

ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
5.2  ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5.3 พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซือ้ขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการ
ด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด 

5.4 พิจารณาอนมุตัิ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 

5.5 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอและก าหนด
ค่าตอบแทน  

5.6 รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตัง้ใจและความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน 

5.7 ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ 
รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามผล 

5.8 ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท 
5.9 ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม 
5.10 ทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย ดงักล่าวเป็น

ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5.11 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

6. การจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 
ให้มีคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อท าหน้าที่ช่วยศกึษาและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการ ดงันี ้

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบญัชี/การเงินและอย่างน้อย 1 คน 
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  ระดับ
ความเสี่ยง รวมไปถึงความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความ
เสี่ยงทกุรายต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 
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 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงมีขอบเขตอ านาจ ดังนี ้ 

6.1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กฎหมายก าหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

6.1.2 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และ ให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
เสนอขออนุมตัิการแต่งตัง้ เลือกกลบัมาใหม่ เลิกจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับ
รายงานทางการเงิน หรือมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 

6.1.3 ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
  6.1.4 พิจารณานโยบายของบริษัทเก่ียวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากส านัก

งานสอบบญัชีเดียวกนั 
6.1.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) การตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความดี
ความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชมุกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระ 

6.1.6 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีซึ่งรวมถึงงบประมาณและทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี 

6.1.7 จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอกองค์กรอย่างน้อยทกุ 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)  

6.1.8 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดย
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) กลัน่กรองกรอบความเสี่ยง (Risk Framework) ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมถึง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

(ข) กลัน่กรองและให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงในภาพรวม ให้
มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทัง้ให้มีการควบคมุความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ 
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 (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน าความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัท
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการก ากับดูแลให้การด าเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน  
รวมทัง้ให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีสว่นได้เสียและผู้ เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

6.1.9 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6.1.10 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล  ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6.1.11 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต การ
สอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุก
ไตรมาส รวมทัง้เป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิด
และการทจุริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

6.1.12 ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นเพื่อให้
มัน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมิน
ตนเองของบริษัทเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในการเข้าสู่กระบวนการรับรองของแนวร่วมต่ อต้าน
คอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทยแบบสมคัรใจ 

6.1.13 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและ
ต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิผลของการบริหาร

ความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้รับจากการ

ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6.1.14 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี เก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควร

สงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่
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กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง
รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ผู้สอบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

6.1.15 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และเสนอ
ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงเห็นสมควร   

(1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านัน้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.1.16 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
มีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น 

6.1.17 ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความ
เสี่ยง มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือค าแนะน า เพื่อ
สนบัสนนุการปฏบิตัิงานตามความจ าเป็น       

6.1.18 พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง ด้วย
ตนเองทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบคุคล เป็นประจ าทกุปี 

6.1.19 พิจารณาสอบทานกฎบตัรนีเ้ป็นประจ าทกุปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัิเปลี่ยนแปลงหากมีความจ าเป็น 

6.1.20 ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

 
6.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดงันี ้
6.2.1 ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชดุย่อย  และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม  
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6.2.2 จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
ตามแต่กรณี 

6.2.3 พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ าปี 

6.2.4 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึง
แนวทางปฏิบตัิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง    

6.2.5 พิจารณาและอนุมตัิผลการประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อก าหนดเงินโบนสัประจ าปี  การปรับ
ขึน้เงินเดือนประจ าปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูซึง่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

6.2.6 พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัประจ าปีให้กบักรรมการของบริษัท 
6.2.7 รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุลและวตัถุประสงค์ของนโยบาย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
6.2.8 การระบุและประเมินผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งแทนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องมีการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท รวมไปถึงรายงานแผนงานเก่ียวกบัผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบรายปี  

6.2.9 การจัดท านโยบายการวางแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องมีการปรึกษาหารือกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

6.2.10 ดแูลกระบวนการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
6.2.11 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท 
6.2.12 ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวน

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากับดแูลกิจการของ
บริษัท ให้คณะกรรมการพิจารณา 
  6.2.13 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชดุย่อยโดยพิจารณาบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี 

6.2.14 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
      6.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ 

คณะกรรมการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้
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6.3.1 ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

6.3.2 บริหารจดัการการด าเนินงานของธุรกิจบริษัทเพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายที่วางแผนไว้ 
6.3.3 ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

6.3.4 ระบแุละประเมินโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 
6.3.5 ทบทวนและให้ค าแนะน าต่อกรรมการเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล   
6.3.6 พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เก่ียวกับ การลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สิน  การบริหาร

ทรัพยากรบคุคล  การเงินและการบริหารเงิน  การบริหารงานทัว่ไป และรายการอื่นใด ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 
ภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

6.3.7 ทบทวนเร่ืองต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องอนุมัติและให้ค าแนะน าที่ เหมาะสมยกเว้นกิจกรรม
อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการชดุอ่ืน 

6.3.8  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจใน
การด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้  การอนุมตัิ
รายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสียตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริษัท ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก ากบัดแูล  

6.3.9 รายงานผลการปฏิบตัิงานที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจ าทกุไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร 

6.3.10 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนีเ้ป็นประจ า
ทุกปี  ซึ่งอาจท าพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  
โดยมีการด าเนินการภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

6.3.11 ด าเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอ านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป 
           6.4 คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

คณะกรรมการการพฒันาสู่ความยัง่ยืนประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
กว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนมีอ านาจและขอบเขตหน้าที่ ดงัต่อไปนี ้
6.4.1 พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจน

การใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
6.4.2 เสนอประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทอันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อ

เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 



12 

6.4.3 สอบทานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้
เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

6.4.4 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้าน
การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

6.4.5 รายงานผลการด าเนินงานด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
6.4.6 สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
6.4.7 การปฏิบตัิอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้

ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดแูลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม โดยท าหน้าที่
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษามาก่อนลว่งหน้า  

คณะกรรมการคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยที่ตนได้ด ารงต าแหน่งอยู่ทกุครัง้ คณะกรรมการตระหนกัดี
ว่าในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์อาจจะท าให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 
ภาระกิจดงักลา่วจะไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้คณะกรรมการคาดหมาย
ว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต ่าคิดเป็นร้อยละ 75  ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ก าหนดไว้  

เลขานุการบริษัทท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการกบัฝ่ายบริหาร จดัประชมุและจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชมุ 
และทะเบียนกรรมการ สนบัสนนุติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นศนูย์กลางในการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้น ติดตามให้องค์กรมีการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
8. การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ที่ เก่ียวกับ
ธุรกิจของบริษัท เร่ืองที่อยู่ในความสนใจ 

ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชมุได้ ให้ที่ประชมุคดัเลือกกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งท่านเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
แทน และให้บริษัทจดัให้มีเลขานกุารของการประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารด้วย  
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9. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู

ของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังานว่าการด าเนินงานของบริษัทจะ
ได้รับการสานต่ออย่างทนัท่วงที 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน การท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ์และแผนการสืบทอดต าแหน่ง หากต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลงและเสนอชื่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่เมื่อต าแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทัง้จดัให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งเป็น
ประจ าทุกปี และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดต าแหน่งงาน 
10. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง   ตามความ
เหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนัน้ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท 
11. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ  เมื่อ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่
พิจารณากลัน่กรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ     
12. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ 

กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมลูของบริษัท กฎระเบียบและข้อมลูธุรกิจ
ของบริษัทที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้าที่และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความ รู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ    
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะและของกรรมการรายบคุคลเป็นประจ าทกุปีและน าผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ รวมถึงใช้พฒันากรรมการของบริษัท 

 คณะกรรมการต้องใช้บริการที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครัง้ทกุๆ สาม (3) ปี 
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หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นนกัลงทุนสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าสญัชาติใด โดยผู้ ถือหุ้นทุกรายมี
สิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้ นและสิทธิในการรับทราบสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการบริหารงาน อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา 

2. สิทธิในการรับสว่นแบ่งก าไรร่วมกนัอย่างเท่าเทียม 
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณา

ตดัสินใจ ในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัต่าง ๆ 
4. สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 

นอกจากนีแ้ล้ว ผู้ ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง    

2.  การประชุมผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น

ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ               

การแสดงความเห็น และตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนอโดยประธาน                       
ที่ประชมุมีหน้าที่จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและสง่เสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในที่ประชมุ 

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยบริษัทจะประกาศ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการเสนอวาระการประชุม รวมทัง้ขัน้ตอนการพิจารณา ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดแูล
สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคราว บริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมใน
วาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นทราบในทนัทีที่แล้วเสร็จ หรือลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://investor.ais.co.th  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้
ก่อนวนัประชมุ รวมทัง้มีความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ และจดัท ารายงานการประชมุให้ถกูต้องเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณา  

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นน าเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็นมาให้ครบถ้วนในวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ส่วนในวนัประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
ลว่งหน้าได้ 2 ชัว่โมงก่อนการประชมุเร่ิม  

http://www.investorrelations.ais.co.th/
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การประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้แต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบอ านาจแทน ผู้ ถือหุ้น
ที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละวาระ
ที่เสนอ คณะกรรมการต้องไม่รวมเร่ืองต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกนัแล้วเสนอขออนมุตัิรวมเป็นมติเดียว 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมการทกุท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบค าถามต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทกุ
คราวไป  
3. การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ จริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท หรือในกรณีที่มิได้รับความเป็นธรรม  โดยสามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรส่งมาที่เลขานุการบริษัท
ตามที่อยู่ดงันี ้
                            บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
                            สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
                            414 ชัน้ 28 อาคารเอไอเอส 1 
                            ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน 
                            เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 
                            หรือ E-mail ดงัต่อไปนี ้
                            companysecretary@ais.co.th 
ทัง้นี ้ข้อค าถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข 
ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสียต่างๆ  และมีนโยบายที่จะดแูลให้ความมัน่ใจโดยจดัล าดบั
ความส าคญัให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทัง้ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ ตลอดจนสาธารณชน 
และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตาม
บทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทด าเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย 
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หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ มิใช่
ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั 

2. ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการ
สื่อสารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่
เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูของบริษัท  

3. บริษัทมนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัต่อสาธารณชน ดงันี ้ 
3.1 วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
3.2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง 
3.3 รายชื่อกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และระบคุ่าตอบแทนประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
3.4 ปัจจยัและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการความเสี่ยงที่ส าคญัทัง้ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและ

การเงิน (Material foreseeable risk factors) 
3.5 นโยบายและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ (Governance structures and policies) 

รวมทัง้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง เป็นต้น 

3.6 เปิดเผยในรายงานประจ าปีเก่ียวกับจ านวนครัง้ที่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย                   
แต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ โดยเปรียบเทียบกบัจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
ชดุย่อยในแต่ละปี 
 
นอกจากนี ้บริษัทยงัคงต้องเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
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หมวด 4 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
1. การควบคุมภายใน (Internal Control)  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้นและ
ทรัพย์สินของบริษัท  

คณะกรรมการมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละครัง้และ
รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าได้กระท าการดงักลา่วแล้ว การสอบทานต้องครอบคลมุในทกุเร่ือง  รวมทัง้การควบคมุ
ทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls) และการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 
2. การตรวจสอบภายใน 

ให้มีการจดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายในโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และผู้บริหารระดบัสงู มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบ
การควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการก ากบัดแูลกิจการ 
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททัง้ปัจจยัภายในและภายนอกให้มี
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดเป็นสมาชิก ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงมีหน้าที่
ประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ทบทวนแผนและนโยบายบริหารความ
เสี่ยงและเสนอแผนและนโยบายดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิอย่างน้อยปีละครัง้ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า Business Plan ประจ าปี เพื่อให้การก าหนดแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท ทัง้นี  ้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงาน และกระบวนการท างาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ น าเสนอแผนและวิธีการใน
การลดความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริษัท 
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หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทคาดหวงัให้บริษัทร่วมจะปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมธุรกิจในการด าเนินธรุกิจทกุประการเช่นเดียวกบั
บริษัทย่อย 
1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีแนวทาง
ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียตามสทิธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ดงันี ้

1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น 

โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง    รวมทัง้การด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น   

1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า    
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดงัต่อไปนี ้

• ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและ
จริงจงั  เปิดเผยข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ลกูค้าหรือจากผู้มีอ านาจของกลุม่บริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบท
บงัคบัของกฎหมาย 

1.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ 
การด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซึง่ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ 

มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคดัเลือกคู่ค้าต้องท าอย่าง
ยตุิธรรม ทัง้นี ้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมลูค่าให้กบัลกูค้า 

บริษทัยึดมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ 
และการดแูลหลกัประกนัต่างๆ       

1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพฒันา

เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความ
สภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน จะพิจารณาบนพืน้ฐาน
ของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท   

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด   
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บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการ
รักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย    

1.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 
บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม   
บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิด

กฎหมายและขดัต่อจริยธรรม  
1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตส านึกในบญุคณุของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  
ซึง่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ  

บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  

บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน และมีนโยบายที่จะคัดเลื อกและ
สง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

ในการท างานให้กบับริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้อาจเกิดขึน้ได้ในหลายรูปแบบ ดังนัน้  
บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมจากลกูค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท า

ธุรกิจกบับริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลกูค้าของธนาคารหรือสถาบนั
การเงินดงักลา่ว 

2.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท  
การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และเวลา

ท างานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

2.3 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัท 
 การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว อนัได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกนัฉันท์

สามีภรรยา พี่น้อง บุตร และ คู่สมรสของบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานนัน้มีสว่นได้สว่นเสียจะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสียต่อบริษัทก่อนเข้าท ารายการ 
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ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท า
การใดๆ ในนามบริษัท 

ก่อนที่จะมีการท ารายการใดๆ ผู้ท ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้า
ว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน หรือไม่ ก่อนท ารายการเพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ตามแนวทางหลกัเกณฑ์เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่ค้าดังต่อไปนีม้ีความเก่ียวข้องกับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท 

(ก)    กรณีที่คู่ค้าเป็นบุคคลธรรมดา  คู่ค้าเป็นบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึ่งได้
พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปีของบริษัท หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉนัสามีภรรยา พี่น้อง บุตรและ
คู่สมรสของบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงของบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี) ด้วย 

(ข)   กรณีที่คู่ค้าเป็นนิติบคุคล   คู่ค้าเป็นนิติบคุคลซึง่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงบคุคลที่
เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี) ของบริษัท หรือซึ่งบิดามารดา คู่สมรส 
ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา พี่น้อง บุตรและคู่สมรสของบุตร หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลตามข้อ (ข) นี ้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อนบัรวมกันแล้วมีสิทธิออกเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  

ในกรณีที่คู่ค้ามีการตัง้ตัวแทน ผู้ รับเหมาช่วง หรือบุคคลอื่นใด ให้ร่วมปฏิบัติงานซึ่งได้รับจากบริษัท 
หากบุคคลนัน้มีลกัษณะเดียวกันกับบุคคลที่กล่าวไว้ในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้สนันิษฐานว่าบุคคลนัน้รวมถึง                   
คู่ค้าเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

2.4 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นภายนอกบริษัท 
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นนอกบริษัท 

ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทระดบัตัง้แต่ PG 13 ขึน้ไป จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหา
ก าไรอื่น ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจของบริษัท ทัง้นีก้ารด ารงค์ต าแหน่งกรรมการในองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร ต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจของบริษัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กร
การกศุลที่ไม่แสวงหาก าไร  

ในการขออนมุตัิหรือแจ้งให้ทราบให้เป็นไปตามอ านาจดงันี ้ 

ต าแหน่ง อนุมัติโดย 
ผู้บริหารระดบัตัง้แต่ 13 - 15 ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารระดบั UC  level คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

 
ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งดงักลา่วจะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบั

การด าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 
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2.5 การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลีกเลี่ยงการรับของขวญั ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรืออ่ืนใด 

ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่ค้า หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตวัทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ยกเว้น กรณีที่บริษัทประกาศก าหนดเป็นระเบียบเฉพาะ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ
บริษัท แตพ่งึหลีกเลี่ยงการรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมส าหรับความสมัพนัธ์ปกติ
กบับคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต 

2.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่อาจรับค าเชิญไปดูงาน สมัมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักให้ได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทประกาศก าหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ และในกรณีที่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่าย ห้ามรับเงิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ลกูค้า เจ้าหนี ้หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
3. การเสนอเงนิ ส่ิงจูงใจหรือรางวัล  

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของ
บริษัท หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตาม
ประเพณีนิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัท  
4. สิทธิมนุษยชน  

การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเร่ืองร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยโดยรวม บริษัทในฐานะที่เป็น
พลเมืองของสงัคมจึงยึดมัน่ในหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล โดยได้ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ยึดหลกัการเคารพในสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนษุยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) 
5. กิจกรรมทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนบัสนนุหรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องหรือ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบญัญัติ
แห่งรัฐธรรมนญู แต่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังานหรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพงึหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่
อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง    

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
หรือลงสมคัรรับเลือกตัง้ในระดบัท้องถิ่นหรือระดบัประเทศ 



22 

6. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลรักษา การใช้ทรัพย์สินของ

บริษัท เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  
บริษัทมีนโยบายจะจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บนัทกึข้อมลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน 

ด้วยความสจุริต ทนัเวลา ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรอง
โดยทัว่ไป 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทุกคนต้องควบคมุข้อมลูความลบัอย่างเหมาะสมและต้องไม่สื่อสารข้อมลูอันมี
สาระส าคญัและยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน ซึง่ได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน ไปยงัหน่วยงานอื่น ๆ และบคุคลภายนอก
ที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมลูนัน้ และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อปอ้งกนัไว้ซึง่ข้อมลูที่เป็นความลบั
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ รวมไปถึงการจดัเก็บเอกสารข้อมลูที่เป็นความลบัด้วย    

ทัง้นีห้ลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลความลับที่มีลักษณะเป็นข้อมูล                       
สว่นบคุคลให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
7. การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มี
สาระส าคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษทั 
อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”) แต่เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ าไตรมาส และ/หรืองบการเงินประจ าปีให้แก่
สาธารณชน  

(ก) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่บริษัทก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท และ 
(ข) พนกังานอื่นนอกจากที่กลา่วในข้อ (ก) ควรหลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท  
ทัง้นี ้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
8. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกับบริษัท ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั     
ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมลูข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อ
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อนัอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 
9. รายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท บริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการ
พิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากับ
บคุคลภายนอก (on arms' length basis) 
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10. การป้องกันการฟอกเงนิ 
บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด 
หรืออ าพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้มี
สว่นได้เสียต่างๆ ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 
11. ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า เป็นสิ่งส าคญัในการ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นก็ตาม  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าที่ปกปอ้ง รักษา และพิทกัษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมดและใช้สิทธิเหล่านัน้อย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บคุคลอื่นด้วย 
12. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มี
สว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ  อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั 
13. การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 

13.1 กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามจริยธรรม
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด   หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและ
ด าเนินการโดยตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่การกระท าดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และ
ข้อบงัคบัการท างานด้วยแล้ว   บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี 
 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องสื่อสารท าความเข้าใจให้บคุคลในครอบครัวของตน (ได้แก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา พี่น้อง บุตรและคู่สมรสของบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบ
เจตนารมณ์ แนวคิด และหลกัส าคญัของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้

13.2 กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังาน
และมีหน้าที่ รับทราบ ท าความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  โดยบริษัทจะด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบและน าไปปฏิบตัิต่อไป 

13.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ด าเนินการใดๆ อันมีลกัษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงการ
รักษาจริยธรรมธุรกิจ หรือมีส่วนรู้เห็นให้สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ บุคคลใกล้ชิด ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สว่นตวัโดยทางอ้อมด้วย  

13.4 ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และ   มีหน้าที่ในการ
สอดสอ่งดแูลและสง่เสริมผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนด          

13.5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็น
ประธาน  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
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หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

• ดแูลปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั  

• รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

•  ตอบชีแ้จงข้อซกัถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสยั 

• จัดท ารายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุปี 

• ดูแลการสร้างจิตส านึกและการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจและ
เสริมสร้างให้พนกังานทกุคนยึดถือและปฏิบตัิ   

• แต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมอบหมาย 

13.6 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจนีใ้ห้แก่ผู้บริหารและกรรมการ จะต้องได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

14. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ  ในกรณีที่พบเห็น

หรือถกูกดดนั/บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจ โดยทนัที  
   

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมลูความลบัและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี  
 
 



 

 

 

 
ประมวลจริยธรรมธุรกจิ                     
(Code of Business Ethics) 

 

              บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)    
              และบริษัทย่อย 

       
                 

 
 
 
 

 

           

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
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1. สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
เรียน     กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุทา่น 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาปรับปรุงและอนมุตัิประมวลจริยธรรม
ธุรกิจฉบับนี ้เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา 
เป็นไปตามกฎหมาย ยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม หลกีเลีย่งกิจกรรมที่อาจน าไปสูก่ารขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร
ควรเป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนอีกด้วย  

 

 จึงขอให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้ศกึษาโดยยดึหลกัจริยธรรมธุรกิจฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและประพฤติ
ตน ซึง่ท้ายสดุจะเป็นการสง่เสริมและน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี กบัทัง้พฒันาการด าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้อย่างยัง่ยืน 
สร้างความเช่ือมัน่รวมทัง้เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายและสงัคมโดยรวม 

 

ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน หากมีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจ สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
    
 

       
           (นายกานต์   ตระกลูฮนุ)               (นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์) 
         ประธานกรรมการบริษัท             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 

 
 

2. บทน า 
 

ในการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท เราจะพบและเผชิญกับ
ค าถาม หรือข้อสงสยัที่เก่ียวข้องกบัจริยธรรม หรือเร่ืองกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัท หรือที่เราก าลงัด าเนินการอยู่นัน้  เป็นเร่ืองที่
สมควรกระท า ขดักับจริยธรรม ขดักับกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบตัิแล้วไม่มีค าตอบที่ชัดเจน  หรือค าตอบที่
ตายตวั หรือสามารถประยกุต์ใช้ได้ในทกุสถานการณ์   

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม   จึงได้จดัท าประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้ทกุคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบใน   การปฏิบตัิงาน หรือ
เพื่อใช้ตอบค าถามของแตล่ะคนวา่  สิง่ที่ก าลงัท าอยู่นัน้ถกูต้อง  และสมควรกระท าหรือไม่ จริยธรรมที่จดัท าขึน้อยู่บนพืน้ฐาน  และ
สอดคล้องกบัปรัชญา   และแนวคิดในการท าธุรกิจของบริษัทดงันี ้  

 

 มุ่งเป็นผู้น ำในธุรกิจ 
 

 มุ่งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ยดึม่ันในควำมเป็นเลิศ 
 

 บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
 

 เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ และสร้ำงควำมคล่องตัวให้องค์กร 
 

 ยดึม่ันในคุณธรรม และควำมสุจริตใจ 
 

 เชื่อม่ันในกำรท ำงำนเป็นทีม และสำนประโยชน์ในบริษัท และบริษัทคู่ ค้ำ 
 

 อุทิศตนเพ่ือรับใช้สังคม     
 

 ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันีเ้ป็นแนวปฏิบตัิเบือ้งต้นที่ทุกคนพึงปฏิบตัิตาม และจัดท าขึน้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทกุกรณี ทกุท่านควรศึกษา และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน
กรณีที่มีข้อสงสยัควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาของตน หรือติดต่อผู้ที่รับผิดชอบในหมวด 4 เร่ือง การจดัการและรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
ของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้และให้ยกเลิกจรรยาบรรณ (หรือที่ใช้ช่ือเรียกอย่างอื่น) และให้ใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้
แทน 

 เพื่อประโยชน์ของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้

“ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” หรือ “ประมวล” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมธุรกิจ แก้ไขเพิ่มเติมฉบบันี ้และที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปในอนาคต 

 “จริยธรรมธุรกิจ” หมายความว่า มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อพิจารณาว่าการกระท าหรือความประพฤติของ
องค์กร หรือบคุคลในองค์กรเป็นการกระท าหรือความประพฤติที่ดี ถกูต้องหรือเหมาะสม หรือไม่ 

“บริษัท” หมายความถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
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3. จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัท คาดหวงัให้บริษัทร่วมปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมธุรกิจในการด าเนินธุรกิจทกุประการเช่นเดียวกบับริษัทยอ่ย 
3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบตัิต่อผู้

มีสว่นได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ดงันี  ้

3.1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัทมุง่มัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการ

เจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและ
เช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น   

3.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า    
บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่จะได้รับผลิตภณัฑ์และบริการที่ดีมีคณุภาพ 

ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผย

ขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือจากผู้มี

อ านาจของกลุม่บริษัทก่อน เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

3.1.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 
การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าใดๆ ต้องไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการค านึงถึง

ความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า การคดัเลอืกคูค้่าต้องท าอยา่งยตุิธรรม ทัง้นี ้บริษัทถือว่าคู่ค้า
เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมลูคา่ให้กบัลกูค้า 

บริษัทยึดมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูล
หลกัประกนัตา่งๆ      

3.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพ
ตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จ้าง แต่งตัง้ และโยกย้ายพนกังาน จะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้ทรัพยากรบคุคล
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท   

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน
อยูเ่สมอ และยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไม่น าข้อมลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไป
เปิดเผยให้กบับคุคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของ
กฎหมาย 
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3.1.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 
บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขนั

ทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมาย และขดัตอ่จริยธรรม  

3.1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตส านึกในบุญคณุของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึง่ต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทมีการด าเนินธุรกิจ   

บริษัทมีนโยบายผลติสนิค้าและให้บริการใดๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อม  
บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลือกและส่งเสริมการใช้

ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
ในการท างานให้กบับริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานอาจขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบริษัท ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้อาจเกิดขึน้ได้ในหลายรูปแบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุ
คนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

3.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากลกูค้า คูค้่าของบริษัท หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องไมใ่ห้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลกูค้าหรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้น

แตเ่ป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลกูค้าของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

3.2.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท  
การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และเวลาท างานของบริษัท 

และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

3.2.3 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัท 
การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว อนัได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง 

บตุรและคู่สมรสของบุตร รวมถึงบตุรบญุธรรมด้วย หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่น
เสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทก่อนเข้าท ารายการ 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่มีสว่นได้เสยีเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัท 
ก่อนที่จะมีการท ารายการใดๆ ผู้ท ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสมัพันธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม่ เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้  ทัง้นี ้ตามแนวทางหลกัเกณฑ์
เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สนันิษฐานไว้ก่อน
วา่คูค้่าดงัตอ่ไปนีม้ีความเก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

(ก)   กรณีที่คูค้่าเป็นบคุคลธรรมดา  คูค้่าเป็นบคุคลที่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 
ปีของบริษัทหรือเป็นบิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา พี่น้อง บตุรและคู่สมรสของบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงของบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึ่งได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี) 
ด้วย 
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(ข)    กรณีที่คู่ค้าเป็นนิติบคุคล   คู่ค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแตไ่ม่เกิน 1 ปี) ของบริษัท หรือซึ่งบิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง 
บตุรและคูส่มรสของบตุร หรือบตุรบญุธรรมของบคุคลตามข้อ (ข) นี ้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง่เมื่อนบัรวมกนัแล้วมีสทิธิออกเสยีงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  

ในกรณีที่คูค้่ามีการตัง้ตวัแทน ผู้ รับเหมาช่วง หรือบคุคลอื่นใด ให้ร่วมปฏิบตัิงานซึ่งได้รับจากบริษัท หากบคุคลนัน้มีลกัษณะ
เดียวกนักบับคุคลที่กลา่วไว้ในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้สนันิษฐานว่าบคุคลนัน้รวมถึงคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบักรรมการ  
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

3.2.4 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นภายนอกบริษัท   
 บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะสง่ผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร
ของบริษัทระดบัตัง้แต่ PG13 ขึน้ไป จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่น ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้
มีอ านาจของบริษัท ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร  ต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจของบริษัททราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรด้วย 

  ในการขออนมุตัิหรือแจ้งให้ทราบให้เป็นไปตามอ านาจดงันี ้
 

ต าแหน่ง อนุมัติโดย/รายงานต่อ 

ผู้บริหารระดบัตัง้แต ่13 - 15 ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารระดบั UC-level คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และต้องไมใ่ช้ต าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก  

3.2.5 การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรับของขวญั ไมว่า่จะเป็นสิง่ของ บริการ หรืออื่นใด ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่

ตวัเงินจากคู่ค้า หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตวัทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น กรณีที่บริษัทประกาศ
ก าหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยง
การรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่เหต ุหรือไมเ่หมาะสมส าหรับความสมัพนัธ์ปกติกบับคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือจะ
เป็นคูค้่าในอนาคต 

3.2.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่อาจรับค าเชิญไปดูงาน สมัมนา และทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เดินทางและคา่ท่ีพกัให้ได้ ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทประกาศก าหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ และในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานไปดงูาน สมัมนาและทศันศกึษา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่าย ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ลกูค้า เจ้าหนี ้
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3.3 การเสนอเงนิ ส่ิงจูงใจ หรือรางวัล  
บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงาน

ภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ
โครงการสง่เสริมการขายของบริษัท  
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3.4 สิทธิมนุษยชน  
การละเมิดสทิธิมนษุยชนถือเป็นเร่ืองร้ายแรงที่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยโดยรวม บริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองของสงัคม จึง

ยดึมัน่ในหลกัสทิธิมนษุยชนตามหลกัสากล โดยได้ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดหลกัการเคารพใน
สิทธิแรงงานและสิทธิมนษุยชน สอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of 
Human Rights) 

3.5 กิจกรรมทางการเมือง  
บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไมบ่ริจาคเงินสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู แต่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การ
สนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่    

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือลงสมคัรรับ
เลอืกตัง้ในระดบัท้องถ่ินหรือระดบัประเทศ 

3.6 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บนัทึก
ข้อมลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน ด้วยความสจุริต ทนัเวลา ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลบัอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอนัมีสาระส าคญั 
และยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน ซึง่ได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน ไปยงัหนว่ยงานอื่นๆ และบคุคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมลูนัน้ 
และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อป้องกนัไว้ซึ่งข้อมลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้ รวมไปถึงการจดัเก็บเอกสาร
ข้อมลูที่เป็นความลบัด้วย    

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการข้อมลูความลบัที่มีลกัษณะเป็นข้อมลูสว่นบคุล ให้เป็นไป
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

3.7 การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัต้องไม่ใช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระส าคญัและยงั

ไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทมีสทิธิเสรีภาพในการลงทนุ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จ ากัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”) แต่เพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ าไตรมาส และ/หรืองบการเงิน
ประจ าปีของให้แก่สาธารณชน 

(ก) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่บริษัทก าหนด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท และ 
(ข) พนกังานอื่นนอกจากที่กลา่วในข้อ 3.7 (ก) ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท  
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิตา่งๆ เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการซือ้ 

ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 



  

8 

3.8 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั ผู้ที่ไมม่ีหน้าที่
เก่ียวข้องหรือไมไ่ด้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมลูข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ  เก่ียวกบัหรือ
พาดพิงบริษัท ไมว่า่ในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.9 รายการระหว่างกันในบริษัท 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท บริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณา
อนุมตัิ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก (on arms' 
length basis) 

3.10 การป้องกันการฟอกเงนิ 

บริษัทจะไมรั่บโอน หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สนิ หรือสนบัสนนุให้มีการรับโอน หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการกระท าผิด เพื่อป้องกนัไมใ่ห้บคุคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหลง่ที่มาของทรัพย์สินที่
มิชอบด้วยกฎหมาย อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท และ/หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ของบริษัทหรือไมก็่ตาม 

3.11  ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สนิทางปัญญา ได้แก่ ลขิสทิธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า เป็นสิ่งส าคญัในการรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทกัษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมดและใช้สิทธิ
เหลา่นัน้อยา่งรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่นด้วย 

3.12 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น 
ช่วยเหลอื หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
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4 การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
 

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆที่ขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและด าเนินการโดยตกัเตือนด้วยวาจา
หรือลายลกัษณ์อกัษร และในกรณีที่การกระท าดงักลา่วขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการท างานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษ
ตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี  

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องสือ่สารท าความเข้าใจให้บคุคลในครอบครัวของตน (ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่
อยูด้่วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง บตุรและคูส่มรสของบตุร รวมถึงบตุรบญุธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลกัส าคญัของ
ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้ 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังาน และมีหน้าที่
รับทราบ ท าความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้ทราบและน าไปปฎิบตัิ
ตอ่ไป 

4.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไมด่ าเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะที่เป็นการหลกีเลีย่งการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
หรือมีสว่นรู้เห็นให้สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ บคุคลใกล้ชิด ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อประโยชน์สว่นตวัโดยทางอ้อมด้วย 

4.4 ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลและ
สง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนด 

4.5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นประธาน หวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหนว่ยงานกฎหมาย หวัหน้าหนว่ยงานทรัพยากรบคุคล หวัหน้าหน่วยงานเลขานกุารบริษัท และ
หวัหน้าหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

 ดแูลปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั 

 รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ตอบชีแ้จงข้อซกัถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสยั 

 จดัท ารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจ าทกุปี 

 ดแูลการสร้างจิตส านกึ และการอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนกังานทกุคน
ยดึถือและปฏิบตัิ  

 แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมอบหมาย 

4.6 ในการขอยกเว้นการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจนีใ้ห้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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5 การรายงานการไม่ปฏบิัตติามจริยธรรมธุรกิจ 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น หรือถกูกดดนั/
บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ โดยทนัที  

 
บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมลูความลบั และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอยา่งดี  


