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บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดถือปรัชญาของการก ากับดูแลกิจการที่
ดี 6 ประการ ดังนี้ 
1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility)  
2)  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าที่ สามารถชี้แจงหรืออธิบายได้ (Accountability)  
3) ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)  
4) การด าเนินงานที่โปร่งใส (Transparency)  
5)  การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)  
6)  ส่งเสริม "วิธีปฏิบัติที่ดี" (Promotion of Best Practices) 

ปัจจัยภายในที่สนับสนุนหลักปรัชญาด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้างต้น มีดังนี้ 
1) ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism)ของบุคลากรทุกระดับ เช่น มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยมีความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่
สิ่งที่ดีขึ้น และรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

2) ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Good Internal Control System)  

3) ความรับผิดชอบ การปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

"บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย" เล่มนี้  ได้รวบรวมแนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และความคืบหน้าของการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใช้อ้างอิงและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของ กรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทุกระดับ 
 
บริษัทฯ จะยึดหลักการก ากับดูแลกิจการนี้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่รายงานการก ากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เป็นประจ า เพ่ือให้นัก
ลงทุนและสาธารณชนเกิดความม่ันใจในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ว่ามีการด าเนินงานอย่างมืออาชีพสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
การสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการ ตามแนวหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหา  
แบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้   

 

 
1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับ

ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   การก าหนดกลยุทธ์ 
นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการ
ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลกิจการให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้  และมีผลประกอบการที่ดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว และประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย และเอ้ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถ
ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 
 1.3  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.4  คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนด และ/หรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ  

(objectives) เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ  
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

1.การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

บริษัทอย่างยั่งยืน 

 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
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2.2  คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์  ใน
ระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ าปี ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 
 
 

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ  ทั้งในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักท่ีก าหนดไว้ 

3.2  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 
ครั้ง เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุ
จ าเป็นท าให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มีหนังสือ หรือ email แจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจ านวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจ าปีและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3  ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

3.3  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ  และดูแลให้มั่นใจว่า 
องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

3.5 ในการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ น าพา
องค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ โดยได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนแห่งอ่ืนไม่เกินจ านวน 5 แห่ง 

3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมิน  ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมิน จะถูกน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปด้วย 

3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล 
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ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 
 

 
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานกรรมการ กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เป็น
ธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน 

4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของกิจการ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน  ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 
 
 
 

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของบริษัทฯ 

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ 

 

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ

กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร 

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่
ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติ  และก าหนดให้บริษัทฯ มีกลไกใน
การรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

6.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย 
เสนอต่อประธานกรรมการ 
  
 
 

7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ 
ช าระหนี้ 

7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาทางการเงิน ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา  โดยได้ค านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
7.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน

สัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
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8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ 
และจะอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

8.2  คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกและเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน  

8.3  คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นจะได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงเทำ่เทียมกัน 
1. บริษัทฯ จะรักษำสทิธิขั้นพืน้ฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 1.1 สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอน และได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ และมรีูปแบบที่เหมำะสมในกำร
ตัดสินใจ ซึ่งมผีลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง  
 1.2 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  
 1.3 สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบัญชอีิสระ  
 1.4 สิทธิในกำรได้รับเงินปันผล 
 1.5 สิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัตทิี่เท่ำเทียมกันในกำรรับซื้อหุ้นคนืโดยบริษัทฯ 
 
2. บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวก และสนบัสนุนกำรใชส้ิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมทั้งนักลงทุนสถำบนัในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนี ้
 2.1 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถำม หรือเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ ำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
 2.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และสำรสนเทศเกี่ยวกับสถำนที่ เวลำ วำระที่ต้องพิจำรณำและลงมติ เอกสำรประกอบวำระ
กำรประชุมซึ่งมีรำยละเอียดเพียงพอ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำร ลงคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้หนังสือนดัประชุมและเอกสำรที่เก่ียวข้องทั้งหมด บริษัทฯ จัดท ำทั้งฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้
บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวกกับนักลงทนุสถำบันในกำรไปรับใบมอบฉันทะและเอกสำรประกอบในกรณีที่มำร่วมประชุมด้วย
ตนเองไม่ได ้
 2.3 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม  หำกผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับวำระกำรประชุม โดยได้
เปิดเผยช่องทำงกำรส่งค ำถำมไวใ้นหนังสือนัดประชุม  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 2.4 จัดสถำนที่ และเวลำของกำรประชุมให้เหมำะสม เพื่อให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมมำกทีสุ่ด 
 2.5 กระบวนกำรและวิธีกำรในกำรประชุมจะจัดในลักษณะที่ท ำให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงยุติธรรม และไม่ริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 2.6 ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรจะเข้ำประชุมอย่ำง
พร้อมเพรียงกันเพื่อตอบข้อซักถำมต่ำงๆของผู้ถือหุ้น 
 2.7 จัดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระของกำรประชุม 
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 2.8  เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวันท ำกำรถัดไป นบัจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่ำนระบบ
กำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2.9  เปิดเผยรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน นบัจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 
3. บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสงูของบรษิัทฯ แจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับกำรซื้อขำยหุ้นของ
บริษัทฯ 1 วันล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซื้อขำย 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.ผู้ถือหุ้น :  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบรหิารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง  

2.พนักงาน :  
บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เปน็ธรรมแก่พนักงานในระยะสิ้น และระยะยาว  อาท ิบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว  ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  รวมทั้งจดัให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยา่งทั่วถึง  และสม่ าเสมอ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน  ตลอดจนปฏบิัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงบริษทัฯ มีช่องทางให้พนักงานร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิด  โดยมี
กระบวนการจัดการในเร่ืองดังกล่าวที่เหมาะสม 
 

3. ลูกค้า :  
บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะผลิตสนิค้าและบริการ  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม รักษาความลบัของลูกค้าอย่าง

เคร่งครัดและสม่ าเสมอ  แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยุดยัง้ที่จะเพิม่ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  และปฏบิัติตามเงื่อนไขตา่งๆ  
ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์สุจริต 
 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ :  
บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัดและซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงคข์องการใช้เงิน การบริหารเงินทนุ การช าระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเร่ืองอ่ืนใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจา้หนี้ รวมถึงกรณีผิดนัดช าระหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน  ใน
การคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ จะร่วมด าเนินธุรกิจ กับบรษิัทที่มนีโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน 
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5.คู่แข่งทางการค้า : 
บริษัทฯ จะประพฤตปิฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยวิธีการที่ไมสุ่จริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลู
ความจริง 

6.สังคมส่วนรวม : 
บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆทีจ่ะส่งผลเสียหายต่อสงัคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหา

โอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมยข์องกฏหมายและกฏระเบียบทีอ่อก
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ ทีผู่้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1  รายงานประจ าปบีนเว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งมี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียและผู้มสี่วนเก่ียวขอ้งได้มีโอกาสรับรู ้

 

มาตรการการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
 

 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝา่ยอย่างเท่าเทียมกนั และมีความเป็นธรรม ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุก
กลุ่มจากการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษทัฯ เก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและ
ขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่ www.itd.co.th หัวข้อ Contact Us หรือส่งจดหมายมาที่ฝา่ยบรกิาร
องค์กร โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล์ kanyakorn@itd.co.th และ/หรือ cccs@itd.co.thจากเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับ บริษทัฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะแจง้ผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ 
 

และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เก่ียวกับการกระท าความผิด  ข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสจะถูกปกปิดเปน็ความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว    
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บริษัทฯ เห็นสมควรจัดท ำข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณฉบบันี้เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ ฝ่ำย

จัดกำร และพนักงำนทุกคนได้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติทีบ่รษิัทฯ และผู้ถือหุ้นคำดหวัง เพื่อน ำไปใช้เปน็แนวทำงในกำรประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมำะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ง่ำยต่อกำรพิจำรณำ จึงไดแ้บ่งเป็นหมวดหมู่ที่ส ำคัญ ดังนี ้

1. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหำร  2. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงำน 
1. ข้อพึงปฏิบัติของผูบ้ริหาร 

1.1 ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น  
 • ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต ตลอดจนตัดสนิใจด ำเนินกำรใด ๆ ด้วยจิตอันบรสิุทธิ์  

 (good faith) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม  
•   ไม่บริหำรองค์กรอย่ำงขำดควำมระมัดระวัง หรือขำดควำมยั้งคิด  
•  ปฏิบัติหนำ้ที่โดยกำรประยุกต์ควำมรู้ และทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสุดควำมสำมำรถในทกุกรณี  
•   จัดกำรดูแลมิให้สินทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ  
•   รำยงำนสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  
•  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้ม (prospects) ในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวก

และด้ำนลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได้ และมขี้อมูลสนับสนุนอยำ่งเพียงพอ  
•  ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ  
•   ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคูแ่ข่งขัน  
•   ไม่ด ำเนนิกำรใด ๆ ในลักษณะทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อองค์กร  

 
1.2 ผู้บริหารต่อพนักงาน  

• ให้ผลตอบแทนที่เปน็ธรรมแก่พนักงำน 
•  ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สนิของพนักงำนอยูเ่สมอ  
•  กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนกังำน ต้องกระท ำด้วยควำม สุจริตใจ และ 

   ตั้งอยู ่บนพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำนนั้นๆ โดยมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏบิตัิงำน  
   กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบคุลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุ 
   เป้ำหมำยและมีกำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทรำบ 

•  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนโดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและ 
   สม่ ำเสมอรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของพนักงำน 
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•  ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 
•  บริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรท ำงำน  
      ของพนักงำน 
•  หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดัน ต่อสภำพจิตใจของพนักงำน 
•  ปฏิบัติต่อพนักงำนดำ้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็น 
 มนุษย ์
•  ย้ ำให้พนักงำนเข้ำใจในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำทซึง่พนักงำนสำมำรถปฏิบัตไิด้เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
      พฤติกรรม ที่อยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทั่วถึงทัง้องค์กร 
•  เปิดโอกำสและมชี่องทำง ให้พนกังำนสำมำรถร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองที่อำจเป็นกำรกระท ำผิด  โดยมี 
 กระบวนกำรจัดกำรในเร่ืองดังกล่ำวที่เหมำะสม 
 

1.3 ผู้บริหารต่อลูกค้า 
•  ผลิตสนิค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ 
•  ให้กำรรับประกันสินคำ้ และบรกิำรภำยใต้เงื่อนไขในเวลำอนัเหมำะสม 
•  รักษำควำมลบัของลูกค้ำอย่ำงจริงจัง และสม่ ำเสมอ รวมถึงไม่น ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่ 

   เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
•  พยำยำมรักษำต้นทนุกำรผลิตให้ต่ ำสุด ทั้งนี้ต้องรักษำคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนตลอดเวลำ 
•  แสวงหำลู่ทำงอย่ำงไม่หยุดยั้งทีจ่ะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำอยำ่งต่อเนื่อง 
•  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด  

  •  กรณีที่อำจไม่สำมำรถปฏิบัตติำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ   
                  แนวทำงแกไ้ขปญัหำ 

•  ไม่ค้ำก ำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภำพของสนิค้ำหรือบริหำร และไม่ก ำหนดเงื่อนไข กำรค้ำที่ไม่เปน็ 
                 ธรรมต่อลูกค้ำ 
 1.4 ผู้บริหารต่อคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้ 

•  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ 
•  ถ้ำมีข้อมูลว่ำมีกำรเรียกหรือกำรรับหรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปดิเผย
 รำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
•  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัดไม่วำ่จะเปน็เร่ืองวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงนิ กำรบริหำร 
     เงินทุน กำรช ำระคนื กำรดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และเร่ืองอ่ืนใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี้  
 รวมถึงเร่ืองกำรผิดนัดช ำระหนี้ 

•  กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนว 
                  ทำงแก้ไขปัญหำ 

• รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ถูกตอ้ง และตรงเวลำให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
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 1.5 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

•  ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี  
•  ไม่แสวงหำข้อมูลที่เปน็ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม  
•  ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสียงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกมลูควำมจริง  
 

1.6 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม 
• ไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่จะมีผลเสยีหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อม 
•   คืนผลก ำไรส่วนหนึ่งขององค์กร ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
•   ปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง 

 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมยข์องกฏหมำยและกฏระเบียบทีอ่อกโดย 
               หน่วยงำนก ำกับดูแล 

•  ไม่กระท ำกำรช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท ำให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำร 
 ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบตำ่ง ๆ 
•  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล และรำยงำนข้อมูลที่เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม 
 กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 

2. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน  

  •  พึงปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และมำนะอดทน 
•  รักษำควำมลบัของลูกค้ำ คู่ค้ำ และองค์กรอย่ำงเคร่งครัด 
•  เคำรพในสิทธิของพนักงำนอื่นทีอ่ยู่ในองค์กรเดียวกัน 
•  ให้ควำมเอำใจใส่และช่วยด ำเนนิกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำม สะอำด ปลอดภัย    

   และนำ่รื่นรมย์อยู่เสมอ  
•  ไม่กล่ำวร้ำยผู้บริหำร หรือพนักงำนอื่นโดยปรำศจำกมูลควำมจริง 
•  แจ้งหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หำกพบว่ำองค์กรกระท ำกำรใด ๆ โดยมิชอบ 
•  รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคี และควำมเปน็น้ ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน 
• เอำใจใส่อย่ำงจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้ำงคุณภำพ ประสทิธิภำพ  
 และกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ   

บทลงโทษส ำหรับกำรฝำ่ฝนื ข้อก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณพนักงำน  
 ผู้ฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษทำงวินัย โดยเร่ิมตั้งแต่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่ำจำ้ง พัก
งำนชั่วครำวโดยไมไ่ด้รับค่ำจ้ำงหรืออำจให้ออกจำกงำนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมร้ำยแรงของควำมผดินั้น หรืออำจถูกลงโทษตำมกฎหมำย
แล้วแต่กรณี 
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บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
ก าหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เร่ือง คือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และสถานการณ์อื่นๆทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เก่ียวโยงกัน อย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งก าหนดราคาและ

เงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันแลว้ หากเป็นรายการตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเร่ืองการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกันคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของประกาศดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าป ีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ( แบบ 56-1 ) เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อนึ่ง การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีนัยส าคัญ  ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. สถานการณ์อื่นๆที่ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ มีนโยบาย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากสถานการณ์อื่นๆ นอกจากรายการที่เก่ียวโยง 
กัน ดังนี ้

2.1 การลงทุนทั่วไป 
บริษัทฯ  จะไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ  ที่เป็นผู้ถือหุ้น  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า /ผู้ขายที่ บริษทัฯ 

ติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธท์างธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต ่ได้รับการ
อนุมัติจากประธานบริหาร   ส่วนการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วย
ลงทุนจะยังไม่ถือว่าเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแตจ่ะท าให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบตังิานให้กับบริษทัฯ 
 

2.2 การรับของขวัญ  
          บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอ ที่ให้เป็น
การส่วนตัวตา่งๆ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับ บริษัทฯ หรือท าให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน ์ 

2.3 การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ  
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ สามารถขออนุมัติจากรองประธานบริหาร ตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวชิาการ งาน

บริการสาธารณะ เปน็วิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์
ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น าเอา บริษัทฯ หรือต าแหน่งของตนใน บริษัทฯ ไปพวัพันกับกิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ท าเช่นนัน้ได้ด้วย 
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1. แนวทางปฏิบัติในการเปดิเผยข้อมูลภายใน 
 กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงานผู้ปฏิบัตงิานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ ในบางครัง้จะต้องท างานกับข้อมูล
และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ หรือเป็นความลบัทางการค้าเชน่ความลับเก่ียวกับข้อมูลการประมูลแบบ
แปลนตัวเลข สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึง่ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความส าคัญอย่างยิง่ตอ่
ความส าเร็จของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งความมั่นคง ในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคน  
 บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็น
ความลับและปฏบิัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 
 1.1 ชั้นความลบัของข้อมูล 

ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเปน็ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไปสู่บคุคลภายนอกได้  
ความลับของข้อมูลเหล่านัน้อาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความส าคัญจากน้อยไปหามาก ไดแ้ก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได ้ข้อมูล
ปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย
เท่านั้น  

1.2 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
ข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชน ทุกข้อมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานบริหาร โดยประธานบริหารจะเป็นผู้ตอบ

เอง หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ ส่วนข้อมูลเก่ียวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทนุ
ด้วย 

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่เปน็ผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน คือฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ซึ่ง

รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เปน็เจ้าของข้อมูล (Activity 

Owner) ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด (Fact Sheet) เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ  แล้วขออนุมัติจากประธานบริหาร ก่อน

เผยแพรทุ่กครั้ง  
1.3 การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไมต่อบค าถาม หรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทฯ เว้นแต่จะมีหน้าที ่หรือ

ได้รับมอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะน าให้
สอบถามจากฝา่ยบริการองค์กรโดยตรง  
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2. แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหนา้ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 
 2.1 การใช้ข้อมูลภายใน  

 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องด าเนินการให้เกิดมีความเสมอภาค 
และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของ
บริษัทฯและสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทฯ จึง
ห้ามบุคคลดังกลา่วนีท้ าการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่วา่
จะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่โดยบริษัทฯ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งก าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 

2.2 มาตรการป้องกัน 
เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษทัฯ มีมาตรการป้องกัน ดงัต่อไปนี้ 

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผูบ้ริหารระดับสงูสุดเทา่ทีจ่ะท าได้ และเปิดเผยต่อ
พนักงานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเทา่ที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบวา่เป็นสารสนเทศที่เป็น
ความลับ และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ เตือนพนักงานไม่ให้อ่านเอกสารที่เป็นข้อมูลลบั  โดยมกีารปลูกฝังให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ มีระบบควบคมุไม่ให้พนักงานเข้าถึง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานรายอื่น 

 เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องก าชับผูท้ี่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
โดยเคร่งครัด  

 

 2.3 บทลงโทษส าหรับการใช้ข้อมูลภายใน  
 ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย โดยเร่ิมตั้งแต่ การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดคา่จ้าง พักงานชั่วคราวโดยไมไ่ด้รับ
ค่าจ้างหรืออาจให้ออกจากงานทั้งนขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนัน้ หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 
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นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือสภาพแวดล้อมของกิจกรรมนั้น ซึ่งได้
ด าเนินการควบคู่กับการตรวจสอบภายใน และการจัดระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดย้ึดถือตามมาตรฐานสากล โดยมี
องค์ประกอบ 5  ประการ ดังนี้ คือ  

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

•  การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตลอดจนการก ากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

• การจัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในทุกระดับชั้น ได้น าไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสม บริษัทฯ จะใช้การประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
เพื่อให้ได้รับทราบว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

•  การจัดโครงสร้างขององค์กร ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้อย่าง
ชัดเจน และปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยได้
ด าเนินการจัดโครงสร้างของหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในลักษณะ Business Unit (BU) โดยมี Senior Vice 
President- เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ แต่ละ BU  เพื่อให้การ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

•  การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) และคู่มือปฏิบัติงาน ( Work Manual ) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือละเว้นในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด 

•  การจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยยึดตามหลัก Competency ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาตามคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่จ าเป็นของบุคคล ที่ท าให้สามารถท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยม และแสดงบทบาทอย่างเหมาะสม 
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•  การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เปน็ลายลักษณ์อักษร 

•  การจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ เห็นว่าการตรวจสอบภายในเปน็กลไกส าคัญในการผลักดันให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบจะได้ตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

2.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธผิลนัน้  จะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้  ช่วยให้เกิดผลการด าเนนิงานทีด่ี และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้   

บริษัทฯ ไดป้ระเมินความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน และปัจจยัภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่าง
สมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยต้อง
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 

3.กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )  

•   บริษัทฯ ก าหนดนโยบายแผนงานงบประมาณและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยต้องได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับอย่างถูกต้อง และต้องไม่มี
การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือ ค าสั่ง ในสาระส าคัญ  

4.ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Information and Communication )                                                       

•  บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนของผู้บริหาร และ
พนักงานในทุกระดับ โดยเฉพาะข้อมูลในทางบัญชีและการเงินได้ด าเนินการผ่านระบบ SAP ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน 
กับส านักงานใหญ่                                                                                                             

•  การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานโดยผ่านช่องทาง Electronic Mail และ Intranet  

•  ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์  (Investor 
Relations)เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่
นักวิเคราะห์  หรือ นักลงทุนหรือ สาธารณชนทั่วไป  
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5.การติดตาม และประเมินผล  (Monitoring) 

•  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หากขั้นตอน หรือ การควบคุมใดที่เป็นจุดอ่อน ฝ่าย
บริหารจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่มีการส่งสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง หรือมีการกระท าอื่นที่ผิดปกติอื่น 
ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

     ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการและผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ และไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้  

• หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบได้รับค าแนะน าให้แก้ไขการปฏิบัติงานหรือต้องเพิ่มมาตรการการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้ติดตาม และประเมินผลตลอดจนรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความ
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

•  ผู้สอบบัญชีเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมรัดกุมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องใด ที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบัเปดิเผยสารสนเทศที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ผู้
ลงทุนและผูท้ี่เก่ียวข้องได้รับทราบ โดยสารสนเทศดังกล่าวจะตอ้ง ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเปิดเผย
สารสนเทศ และกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี ้

• บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานทีส่ าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยใช้สื่อวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อให้ข่าวสารส าคัญนัน้ ได้เผยแพร่ให้ให้นักลงทุนและผูท้ี่เก่ียวข้องได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงเท่าทีจ่ะท าได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ศักยภาพการแข่งขัน ฐานะการเงินผลการด าเนินงาน 
และความเสี่ยงของบริษัทฯ  

• ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบถึงข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ จะชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือ หรือ
ข่าวสารนัน้โดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้ เนื่องจากข่าวลือหรือข่าวสารนัน้อาจจะมผีลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

• ในกรณีที่การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาวะปกต ิ บริษทัฯจะพิจารณาดูว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในเรื่องส าคัญที่อาจมผีลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ หากไม่มีหรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุ บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบทั่วกนัว่าบริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ส าคัญที่เก่ียวกับธรุกิจและการด าเนินงานของบรษิัทฯ นอกเหนือจากที่ได้เคยเปดิเผยไว ้
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุที่จะท าให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาวะ
ปกติ  

• บริษัทฯจะละเวน้การเปิดเผยสารสนเทศในเชิงส่งเสริมที่เกินความจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ การออกข่าวโดยใช้ค าที่ไม่เหมาะสม การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเปน็จริง ซึ่งอาจท าให้นักลงทุนหลงผิด และอาจเป็น
เหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหรือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลสมควร  

• ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ จะรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์โดยจะ
ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แกน่ักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอยา่งเต็ม
ความสามารถ ภายใต้ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผา่นเวบ็ไซต์ให้
มากข้ึนเพราะเป็นช่องทางที่มปีระสิทธิภาพ มีต้นทนุต่ า และนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย*  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ทีจ่ะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น จึงได้ก าหนดนโยบายดังนี้  

1 . ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกัน
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้อื่น 

 
  2 . บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีว-
อนามัยที่ดี 
 

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการท างาน ที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น 
 

4. บริษัทฯจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

 
5. พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 
  

6. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกๆ  
ฝ่ายอย่างสูงสุด  
 

7. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ 
 
 
* อาชีวอนามัย หมายถึง สุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพ 
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บริษัทฯ มีแนวปฏบิัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก ่การก ากับดูแลกิจการที่ด ีการประกอบธุรกิจด้วยความเปน็

ธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม และการจัดท ารายงานดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม  

1. การก ากับดูแลกิจการที่ด ีบริษัทฯจะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าไปสู่ความเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อวา่การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
กับผู้เก่ียวข้อง อันจะเป็นผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว  ดังนัน้บริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มา
จากการด าเนนิงานทีไ่ม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  

3. การไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ จะเคารพสิทธิมนุษยชนและจะปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็น
ธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคัญของธุรกิจในการสร้างมลูค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต  ดังนัน้บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน  อบรม และเพิม่พูน
ทักษะในการท างาน  

4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง  โดยความส าเร็จของโครงการในอดีต
และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญทีช่่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดงันัน้บรษิัทฯ จะรักษา
มาตรฐานของสนิค้าและบริการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย  

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาทีย่ั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เก้ือหนุนการด าเนนิงาน
ของธุรกิจ  ดังนั้นบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางสังคมและมสี่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาทรพัยากรมนุษย์  การสง่เสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพฒันาชุมชนตา่งๆ  

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสงัคมให้ความส าคัญกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก  การด าเนินโครงการที่มีการป้องกัน
ผลกระทบต่อสง่แวดล้อมเป็นอย่างดี ย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น และเสร็จทนัเวลา  ดังนั้น
บริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนนิงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
อื่นๆของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา  และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนั้นยังสง่เสริมให้พนักงานมีการพัฒนา
ความรู้ในเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกป ี

7. การจัดท ารายงานดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ  จะให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้น  ไว้ในรายงานประจ าป ี
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บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มปีระสทิธิผลนัน้  จะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้  ชว่ยให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี และการปฏบิัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    
ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้   

 บริษัทฯ ไดป้ระเมินความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนจากปจัจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่าง
สมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยต้องประเมนิ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย่งประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสีย่ง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน และความเสีย่งทีม่ีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น และ ได้เปิดเผยรายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี  
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บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น  โดยที่ผา่นมาบริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทาง
ในการประพฤติปฏบิัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร และพนักงาน   ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
พนักงาน   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ บรรษัทภิบาล”  ของบริษัทฯ     

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ได้ค านงึถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏบิตัิ ดังนี้  

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเปน็ธรรม  
 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอนับริสุทธิ์ มีความซื่อสัตยส์ุจริตตอ่หน้าที่ 
 ปฏิเสธการทุจริตให้สินบนทุกรปูแบบ 
 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบญัช ี

รายรับ- รายจ่าย ต่อ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) 
 ก าหนดให้เลขานุการบริษัท และผู้จัดการตรวจสอบภายใน เปน็บุคคลที่ท าหน้าที่ให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
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เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้  
 

1.จัดอบรมและ/หรือ เผยแพร่กฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน และท่ี
ประเทศไทยยังมีพันธกรณีตามการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ ที่จะต้องออกกฎหมายให้คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  

2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ  
3. ให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา ที่บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ มิให้บุคคลอ่ืน

น าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
4.เมื่อพ้นสภาพพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานต่างๆ ให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่

เก็บไว้โดยรูปแบบใด 

 

 

 

 

 

 

 

 


