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บทน า 

 บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงด าเนินงานของบริษทั
ดว้ยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546  และไดท้  าการแกไ้ขปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ดงัน้ี 

- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 1 ในปี 2555 ได้รับการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2555 

- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 2  ไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 
และคร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  

- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 3 ไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557  
- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 4 ไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

และคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 5 ไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 
- ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 6 ไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

เน่ืองด้วยมีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการ
ปรัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นปัจจุบนั โดยเอกสารฉบบัน้ีเป็นฉบบัทบทวน คร้ังท่ี 7 เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน การปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป 

 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) 

 
- อาสา สารสิน - 

        (นายอาสา สารสิน) 
         ประธานกรรมการ 

 
- มณัฑนี สุรกาญจน์กุล - 

(นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
เลขานุการบริษทั 
31 มกราคม 2563 
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สารบัญ 
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บทน า 
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                                                         นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
(Good Corporate Governance Policy) 

ของ 
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้
มีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผู ถ้ือหุ้น นักลงทุนและผู เ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษ ัทจึงเห็นควรให้มีการจ ัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างย ัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม โดยครอบคลุมหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบติั 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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ค านิยามทีส่ าคัญ  
 

ค าทีใ่ช้ ความหมาย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
บริษทั (Group CEO) 
 

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทั 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีความเป็นอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการบริษทั  
ใหมี้ความกา้วหนา้ โปร่งใส มีการก ากบัดูแลท่ีดี  

คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มยอ่ยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลัน่กรองงานในดา้นใดดา้นหน่ึง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแล 
การปฏิบติังานภายในให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีระบบการจดัท า
รายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกัสากล มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
และการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกบั
นโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดนโยบาย แนวทาง
ในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งนโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัย่อย 
พิจารณากลัน่กรองผูม้าด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม 
ให้ความเห็นชอบแผนในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กลุ่ม พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู ้บริหารในระดับรองจาก



5 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 ระดบั (C Level) เสนอหลกัเกณฑ์
และ รูปแบบในการ จ่ ายค่ า ตอบแทนแ ก่คณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนเสนอ
หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมติั และอาจให้ค  าปรึกษาแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม
ในเร่ืองหลกัเกณฑ์ รูปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารใน
ระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 ระดบั (C Level) 

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
กลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ พิจารณาสอบทาน
ความเส่ียงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเก่ียวกับการลงทุน และ
การเงิน รวมทั้ งความเส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุน  

เลขานุการบริษทั บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อจดัท าและเก็บรักษาหนังสือ
นัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น
รวมถึงเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือกฎหมายก าหนด 

 
หลกัปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน 

บริษัทมีนโยบายท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจน 
นอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีใน
การบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดย
คณะกรรมการบริษทัจะมีอ านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย 
ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลและติดตาม
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบติังาน และดูแลรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมทั้งก าหนดใหมี้การส่ือสารบทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการและทุกฝ่ายได้เขา้ใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร  ตาม
รายละเอียด ดงัน้ี 
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1.       คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
2.  คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 

พนกังานของบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทั 
3.  คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา ทบทวน และอนุมติัวสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การ

ลงทุน และงบประมาณของบริษทัทุกปีตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทัและฝ่ายจดัการเสนอมา 
ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อใหบ้ริษทัมีก าไร และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

4.  คณะกรรมการเป็นผู ้พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั   

5.  คณะกรรมการเป็นผูก้  ากบัดูแลให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทัด าเนินการตามนโยบายและ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

6.  คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 บริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

7.  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั
ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

       นอกจากน้ี ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และได้แจง้
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดขา้งตน้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
8.  คณะกรรมการก าหนดนโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละไม่เกิน 3 ปี เม่ือครบ

ก าหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต่อเน่ืองได ้

9.  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

10. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
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โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

11.  คณะกรรมการก าหนดให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทัตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงการรายงานทางการเงิน และความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ  

12.  คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมและให้มัน่ใจว่าการ
บนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัว่าได้
ด าเนินตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

13.  คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เเละจะไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

14.  คณะกรรมการจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยคณะกรรมการไดใ้ห้ขอ้มูลของบริษทั 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

15.  กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
16.  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
17.   คณะกรรมการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยจดัให้มีการประชุมมากกว่า 6 คร้ังต่อปี ใน

กรณีท่ีบริษทัไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ี
ไม่ไดม้ีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและทนัการณ์  

กรรมการตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมตัิเร่ือง
ท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทัและฝ่ายบริหารเสนอ โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า หากมีวาระ
พิจารณาเร่ืองพิเศษ นอกเหนือจากที่ก าหนดล่วงหน้าจะเรียกประชุมเป็นคร้ังๆ ไป เลขานุการบริษทัจะจดัส่ง



8 
 

หนงัสือนดัประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผูมี้หน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุม  โดยเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้ง
มากท่ีสุดได ้ 

รายงานการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลบัของ
บริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั 

18.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 

  19.    คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับใช้ทั้งองค์กร และจดัท าคู่มือการ
บริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นเเนวทางในการจดัการบริหารความเส่ียง  

20.  คณะกรรมการดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ
เก่ียวโยงกนัเกิดข้ึน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง และหากตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในวาระ
นั้นๆ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ 
คู่สัญญา เหตุผล ความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

21.  ในการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน 
น าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดย
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน  

22.  คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 (ฉบบัประมวลแกไ้ข
เพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจ าทุกปีและ/หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

23.  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการไวช้ดัเจน 

24.  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

25.  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุน ตรวจสอบและก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
และการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด และบริษทัได้
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนั (บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยตามเอกสารแนบทา้ย 1) 

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรส าหรับคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย และด าเนินการ
ให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักล่าว รวมถึงก าหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษทั นอกจากน้ี 
บริษทัไดมี้การจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการก ากบั
ดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

หลกัปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององค์กรท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององคก์ร รวมถึงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่ือสารให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดบัขององคก์รยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

บริษัทมีนโยบายให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างรากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่ง (Strengthening 
Foundations) เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทั มุ่งเนน้ในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงส่งเสริมให้มีการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นกิจการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ รวมทั้งก ากบัดูแล
ใหมี้การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยทุธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผน
กลยทุธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร และมอบหมายใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณท่ี
ก าหนด  
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หลกัปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล  

บริษทัมีนโยบายก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจและขนาดของบริษทั 
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
คุณสมบติั ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจ
โรงแรม ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นกฎหมาย เพื่อให้
มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมทั้งตอ้งเป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร นอกจากน้ี องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัจะต้องมีสัดส่วนระหว่าง
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และมีจ านวน
กรรมการอิสระเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

ในการก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ บริษทัจะพิจารณาจากหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนเป็นหลกั แต่บริษทัมีนโยบายก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัท่ีมากกวา่หลกัเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงัน้ี 

 ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจ าจากบริษทั หรือเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัของผูมี้อ  านาจบริหารของบริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีเงินกู ้และลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
รวมทั้ งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความ
เป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
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ส านักงานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษทัจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษทัต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี หากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คนให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั และจะไม่เป็น
บุคคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ ใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
และการบริหารงานประจ า  

บริษทัก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และกรรมการควรเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในปีนั้นๆ เวน้แต่
มีเหตุจ าเป็น  

กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัร่วมได้ 

ยกเวน้กรรมการอิสระจะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 

บริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มจะ
สามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้รวมแลว้ไม่เกิน 2 บริษทั และตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ยกเวน้การเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการ
ถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืน บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 
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คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงและมีประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้ท าหน้าท่ีในการสรรหา
บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ
ของบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบายและ
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มของ
บริษทั ให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไม่อยู่ในอตัราท่ีสูงเกินไป เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติ และบริษทัได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทุกปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎระเบียบอ่ืนใด โดยมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัท า
และเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และ
จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ีในการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ และรับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกล่าว ทั้ งน้ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษทัมีการก าหนดแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรไวอ้ย่างชัดเจน 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มและผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญักบัองคก์รมีความตั้งใจในการท างานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายจดัใหมี้การเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั โดยจดัสรรให้แต่ละท่านเขา้
ร่วมการอบรม ซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ รวมถึงจดัใหมี้โครงการส าหรับ
พฒันาผูบ้ริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงานและคู่มือกรรมการ และจดัให้มีการ
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ปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อให้กรรมการท่ีเขา้ใหม่ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารท่ีส าคญั
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน   

หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพและความสนใจของลูกคา้เป็น
ส าคญั บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหท้นัสมยัเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขนั และมีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของลูกคา้ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพือ่สร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว 
บริษทัจึงไดมี้การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
และต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัผูถื้อหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษทั และ
ส่งผลใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีจะ
เขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 พนกังาน 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติักบัพนกังานทุกท่านอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนและ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหโ้อกาสกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงานและเติบโตไปพร้อมกับความส าเร็จของบริษัท จัดสวสัดิการท่ีเหมาะสม ให้



14 
 

ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน เพื่อพฒันาทกัษะในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูง สนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งมี
การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะ
การท างานในดา้นต่าง ๆ อีกดว้ย 
 

 คู่คา้  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม มีนโยบาย
ปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอาเปรียบ 
รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ 

บริษทัก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในธุรกิจ สถานะทาง
การเงินมัน่คง ไม่มีประวติัการละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด 
คุณภาพของงานและสินคา้ไดม้าตรฐาน และมีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาตลาด 

 ลูกคา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ เช่น ให้บริการแก่ลูกคา้ทุกคนอยา่ง
เท่าเทียม รักษาคุณภาพการให้บริการ การรักษาความลบัของลูกคา้ และจดัให้มีหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดูแลความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

บริษทัปฏิบติัตามสัญญา เง่ือนไข หรือขอ้ตกลงต่างๆ ต่อเจา้หน้ี และปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่าง
เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต  

 คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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 ชุมชนและสังคม 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา ส่งเสริม และยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนท่ีบริษทั
และบริษทัในเครือตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ึนพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษทั เน้นการปลูกฝัง
จิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
สนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม 

 
 ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และ
ให้ความส าคญักบัการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง บริษทัมีนโยบายท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากน้ี จะตอ้งจดัใหมี้การอบรม/ใหค้วามรู้กบัพนกังานในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 สิทธิมนุษยชน 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิด
สิทธิมนุษยชน   

 ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น
ทุกประเภทรวมถึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ และไม่สนับสนุนให้พนักงานของ
บริษทัน าทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไปท าซ ้ า ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
หรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 

 การต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบน 

บริษทัจะสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่เรียกหรือรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นการรับอนัเน่ืองจาก
การใหต้ามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบและปฏิบตัิตามระเบียบของ
บริษทั 
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 การแจง้เบาะแสหรือการร้องเรียน 

บริษทัจะจดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษทัโดยให้ท าเป็นหนงัสือถึงผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการ
ตรวจสอบ และมีนโยบายในการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผดิ 

หลกัปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน และการปฏิบติังาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยูเ่สมอ จดัให้มีการก าหนดขั้นตอนของอ านาจ
อนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั ก าหนดระเบียบ
การปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

บริษทัได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานภายใน
องคก์รให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจะไดรั้บการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้
หน่วยธุรกิจ และตวัแทนจากแต่ละฝ่ายในองค์กร เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบับริษทั และน าเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และ
ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดและเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียง
ทัว่ทั้งองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงแยกตามสายธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานความคืบหนา้ใน
การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือปฏิบติัตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเพื่อ
เป็นกลไกในการก ากบัดูแลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการอีกดว้ย  
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หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
โดยบริษทัจะให้ความส าคญักบัการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทั้งขอ้มูลของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1.  เปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุ้นอยา่งโปร่งใส  
2.  รายงานประจ าปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

- ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั 
- ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ประวติัของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
- การระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
- การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
- การเปิดเผยจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

3.  การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตาม
ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ก่อนท่ีจะท ารายการดังกล่าวโดย
จะตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี ช่ือของบุคคลท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของ
รายการ เง่ือนไข นโยบายราคา มูลค่าของรายการ และเหตุผลของการท ารายการ 

4.  กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครอง และ/หรือ เปล่ียนแปลง หลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 และตอ้งรายงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 

5.  หากบริษทัมีขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษทั เช่น การเขา้ท ารายการใด ๆ หรือ
มีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และผูถื้อหุ้นควรจะรับทราบ แมว้า่ไม่เขา้หลกัเกณฑ์การขอมติจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้หรือกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้เปิดเผย บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูถื้อหุ้นหรือนกัลงทุนอ่ืน ๆ 
ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือตลาดหลกัทรัพยฯ์  

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท า
รายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
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และถือปฏิบติัสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ี บริษทัได้
ว่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
เป็นผูต้รวจสอบหรือตรวจทานงบการเงินของบริษทั 

บริษทัจะท าการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหฝ่้ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท าหนา้ท่ีติดต่อและให้ขอ้มูล
กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคคลใด ๆ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อความเป็นจริง 

หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ
ผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิใน
การไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทุก ๆ เร่ือง  

บริษทัจึงก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. บริษทัก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการ หรือผูท่ี้คณะกรรมการ
มอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

2. มีระเบียบบงัคบัใชภ้ายในบริษทัเร่ืองการควบคุมเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์
ของบริษัทเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

3. น าเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น 
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(กรณีถึงเกณฑ)์ ทุกคร้ัง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งครบถว้นและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนด (รายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์)  

บริษทัจะน าหลักการและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันท่ีเก่ียวข้องมาปรับใช้อย่างเป็น
รูปธรรมในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม ทั้งน้ี รายละเอียด
การด าเนินการจดัประชุมมีดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเร่ืองท่ีส าคญัตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้
ก่อนการประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งบริษทัจะเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวบน website ของบริษัท และบริษัทจะรวบรวมเพื่อน าค าถามท่ีส าคัญไป
สอบถามในท่ีประชุมต่อไป 

3. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะก าหนดเป็น
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ และจะแจง้เหตุผลท่ี
ไม่น าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทัต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้น ๆ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึง หรือจดัให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติ
แทนผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยจะแจง้รายช่ือพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีบริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติบริษทัจะจดัท าหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการ
ประชุมทั้ งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่งฉบบั
ภาษาไทย 
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6. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท และบริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และครบถว้น  

7. บริษทัจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัอยา่งเท่าเทียมกนัในการ
เขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่จ  าเป็น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

9. บริษทัจะใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผูส้อบบญัชี
ภายนอก ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชุม 

10. บริษทัจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถาม
จากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

11. บริษทัจะจดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม ผลการ
ลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน  14 วนั นับแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี 
บริษทัจะจดัให้มีการบนัทึกวีดิทศัน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไวอ้า้งอิง และบริษทัจะน าส่ง
รายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัเพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 
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เอกสารแนบท้าย 

บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

1)  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทุกคน
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระและไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีคุณสมบติัตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท าหน้า ที่ในการสอบทานความน่า เ ชื่อถือของงบการ เงิน  มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร 

 2) ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว ้นแต่
คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 3)  มีการเปิดเผยประวติัและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

 4)  ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าปีละ 4 คร้ัง และเปิดเผยจ านวนคร้ังของ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ: 

1.   สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  
      Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
      ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบของ 
      หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 
     หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.  พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบ 
    บญัชีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี 
     ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
    และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น 
    ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) อยา่งเพียงพอ 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน  
    ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
    ดงัต่อไปน้ี 

9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

9.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.6 จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน 

9.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม  
กฎบตัร (Charter) 

9.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
      ตรวจสอบ 

11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า 
      ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  
      ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน 
       เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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11.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม 
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์

12.   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการ 
        ด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ 
        ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป  โดยไม่ 
        ชักช้า  และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส านักงาน 
        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี 
        ได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึง 
        ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

13.   สอบทานกระบวนการเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียนของบริษทั 

14.   ทบทวนกฎบตัรและประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีประธานเป็นกรรมการอิสระ และ
มีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล มีความเป็นกลาง
ในการสรรหา และคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรได้รับการเสนอช่ือให้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทน
กรรมการท่ีหมดวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน และตอ้งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดโ้ดยอิสระ 

2) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่
ในต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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3) ให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไม่นอ้ยกวา่ปีละ 
2 คร้ัง 

 
  หน้าที่และความรับผดิชอบ: 

1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลในส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ และการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3. พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

4. พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ก ากบัดูแลการสรรหาผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกของ
บริษทัยอ่ย 

5. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. พิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และให้ความ
เห็นชอบแผนในการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 

7. พิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 ระดบั 
(C Level) 

8. เสนอแนะวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 

9. เสนอหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

10. เสนอหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ
กลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั และอาจให้ค  าปรึกษาแก่ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารกลุ่มในเร่ืองหลกัเกณฑ ์รูปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในระดบัรองจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มลงมา 1 ระดบั (C Level)  

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
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คณะกรรมการการลงทุน 

1) คณะกรรมการการลงทุนไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจากคณะ
กรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน และกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 2 คน และรวมแล้วไม่เกิน 6 คน ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการการลงทุนเลือกกรรมการการลงทุนคนใดคนหน่ึงข้ึนเป็นประธาน และมีเลขานุการหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการการลงทุน  

2) ประธาน และกรรมการการลงทุนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 
เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

3) ใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการการลงทุนตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

 
 หน้าที่และความรับผดิชอบ: 

1. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนโดยค านึงถึง
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการบริหารจดัการให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้ และพิจารณาสอบทานความเส่ียงและมาตรการป้องกนัและแก้ไขเก่ียวกบัการ
ลงทุน และการเงิน รวมทั้งความเส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษทั 

3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อรับทราบ 

4. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษทัทราบ 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อน า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตามท่ีก าหนดในระเบียบของ
บริษทั 
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จริยธรรมทางธุรกจิของบริษทั 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ความซ่ือสัตย์
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริญเติบโต และความมัน่คงของกิจการ การมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม บริษทั ดุสิตธานี จ  ากัด (มหาชน) จึงก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 
 
จริยธรรมทางธุรกจิ 

1. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใสโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และเติบโตมัน่คง 

2. ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่ง ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

3. ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 
4. รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยืนโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม

สถานภาพของบริษทั 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
1. ความรับผดิชอบต่อองค์กร    

1.1  ปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั    
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น    
1.3  ปฏิบ ัติตามข้อพึงปฏิบ ัติที่ ดีส าหรับกรรมการบริษ ัทจดทะเบียน และแนวปฏิบ ัติที่ เ กี่ยวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของบริษทั    
1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่กระท าการใดๆ ท่ี
จะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    
1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งที่มีผลต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ    
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2. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น    
2.1  ปฏิบติัหน้าท่ีตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม และระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั    
2.3  ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
2.4  ก ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัและการปฏิบติัอ่ืนๆ อย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา     

3. ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
3.1  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั    
3.2  ก ากบัดูแลใหมี้ระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพท่ีดีต่อลูกคา้ และพนกังาน    
3.3  ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหบ้ริษทัปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเป็นธรรม     
3.4  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ 
เพื่อเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง    
3.5  สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อได ้      
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ก าหนด
ต่างๆ    
3.7  ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัการศึกษา 
และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่   
3.8  สร้างจิตส านึกให้พนกังานของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้าง
ความเขา้ใจกบัสังคมชุมชนในบริเวณท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนั    
3.9  ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
3.10  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั    

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล    
4.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท  และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษ ัทต่อ
บุคคลภายนอก    
4.2  เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด 
4.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้งจากต าแหน่งหนา้ท่ีและขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั    
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4.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัเป็น
ส าคญั และตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการและขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยง
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด    
4.5  กรรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สียกบัรายการที่ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การพิจารณาตดัสินใจ และตอ้งออกจากท่ีประชุมคณะกรรมการในวาระการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 
4.6  ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    

1.1  ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความยติุธรรม และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
1.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ (good 
faith) และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
1.3  ไม่บริหารองคก์รอยา่งขาดความระมดัระวงัหรือขาดความย ั้งคิด  
1.4  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
1.5  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษทั 
1.6  จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.7  รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถว้นถูกตอ้งตามความจริงต่อคณะกรรมการ
และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
1.8  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง พวกพอ้ง และผูอ่ื้น 
1.9  แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospect) ในอนาคตขององค์กรทั้ง
ทางดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
1.10  ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัโดยมิไดแ้จง้ให้
บริษทัทราบ 
1.11  ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง 
1.12  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
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2. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า    
2.1  สนองความตอ้งการของลูกคา้ / ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2  ก าหนดระดบัคุณภาพของสินคา้และการบริการให้เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ลูกคา้ 
2.3  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเช่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง
เป็นธรรมแก่ลูกคา้และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.4  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.5  ไม่ส่งมอบสินคา้และการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรือ
อาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานตกถึงมือลูกคา้ 
2.6  จดัระบบการบริการลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการไดโ้ดยสะดวก และ
ก าหนดใหมี้การด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
2.7  พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต ่าสุดแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา 
2.8  รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
2.9  แสวงหาวธีิการต่างๆ เพื่อเป็นการใหบ้ริการต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.10  ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
2.11  หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
2.12  จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามปลอดภยัต่อลูกคา้ เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ป้องกนัการถูกโจรกรรม 
2.13  ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ี
ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

3. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน   
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ
พนกังานแต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังาน ให้มีความกา้วหนา้ และความมัน่คงใน
อาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 
3.4  ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ สุขภาพอนามยั และการกระท าดว้ย
ความสุจริต 
3.5  การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรมและกระท าดว้ย
ความสุจริต 
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3.6  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารงานพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วนบุคคล 

4. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้   
4.1  ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่มีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน 
การช าระคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค  ้าประกัน และเร่ืองอ่ืนใดท่ีให้ข้อตกลงไวก้ับเจ้าหน้ี กรณี
ท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัได้ ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้และเจา้หน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
4.2  ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3  ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้หรือเจา้หน้ี ถา้หากวา่มีขอ้มูลว่ามี
การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดย
ยติุธรรมและรวดเร็ว 
4.4  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ความรับผดิชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 
5.1  แข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ผดิ
กฎหมาย 
5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

6. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม    
6.1  ใหก้ารสนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2  คืนผลก าไรส่วนหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
6.3  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.4  ไม่กระท าการใดๆ ที่ช่วยเหลือและสนบัสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6.5  ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
6.6  ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
6.7  ไม่น าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนุนทางการเมือง 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 
ความรับผดิชอบของพนักงานต่อบริษัท 

1.  ปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหน้าและความมัน่คงของ
บริษทัและตวัพนกังานเอง 

2.  ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนั
ท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ที่การงานของบริษทัดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ มีก าไรและพฒันาบริษทัไปสู่ความเป็นเลิศ 

4.  ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าปกติหรือสูญหาย 
รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

5.  รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6.  ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และเคารพในสิทธิของ

พนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 
7.  เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีดีในการท างานให้มี

ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
8.  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั

เป็นส าคญั 
9.  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั/ผูบ้ริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงความจริงและไม่เป็นธรรม 
10.  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆ ในบริษทัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมาย 
11.  ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
12.  ไม่กระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 
13.  เอาใจใส่จริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
14.  ไม่รับของขวญั เวน้แต่เ ป็นการรับอนัเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยตอ้งรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั 

 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 7 


