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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จะดาเนินธุรกิจและดูแลให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ธุ รกิจที่กาหนดขึ้น มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่ งใส ความเสมอภาค
และการส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ โดยยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีจริ ยธรรม คุณธรรมและความโปร่ งใส โดยยึดมัน่ ใน
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู ้ งทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและมีการ
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

2.

บริ ษทั ฯ จะบริ หารงานด้วยความซื่อตรง และปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาและข้อ
ปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ

3.

บริ ษทั ฯ จะปรับปรุ งการบริ หารกระบวนการการปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้สูงขึ้น

4.

บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมตามสถานภาพ
ของบริ ษทั ฯ

5.

บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของการบริ การอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเปิ ดช่องทางการร้องเรี ยนสาหรับกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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หลักในการดาเนินธุรกิจ
1.

ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นที่ต้งั ที่
บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่กระทาการใด หรื อมีส่วนรู ้เห็น ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่ วมมือ เพื่อหลีกเลี่ยง
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างเคร่ งครัด

2.

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ

2.1

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้อย่างมีจิตสานึกรับผิดชอบ และใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดาเนินธุรกิจเท่านั้น

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องช่วยกันดูแลรักษาและระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่า เสี ยหาย หรื อ สู ญ
หาย

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เมื่อไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ อีกต่อไป

2.2

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ: บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ซึ่งหมายรวมถึง ชื่อของบริ ษทั ฯ โลโก้ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รเครื่ องหมาย การค้า ความลับ
ทางการค้า นวัตกรรม ข้อมูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดไว้ดงั นี้

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปลงทุน
รวมถึงประกาศ คาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย สู ญหาย และ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าและข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริ ษทั ฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรื อนาซอฟต์แวร์ (Software) ผิดกฎหมายมาใช้ในบริ ษทั ฯ
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•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้อเี มลหรื อระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ ในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน
ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบั ผูอ้ นื่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม ตามมาตราที่ระบุไว้
ใน “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”

•

ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อ การนา
ผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ฯ

3.

การให้ ข้อมูลหรือการให้ สัมภาษณ์ ต่อสาธารณชน

•

การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง เป็ นจริ งและระมัดระวัง โดยบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายให้กระทาการแทนบริ ษทั ฯ

•

บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอานาจในการให้ขอ้ มูล หรื อให้สัมภาษณ์ต่อ
สาธารณชน ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอานาจในการมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารท่านอื่นๆ สามารถให้ขอ้ มูลได้ตามที่เห็นสมควร

4.

การรักษาความลับและข้ อมูลภายในบริษัทฯ

•

ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้โอกาสดังกล่าวในการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

•

การไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการให้ขอ้ มูลใดๆ ในช่วง 1 เดือน (หนึ่งเดือน) ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลอืน่ ใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์

•

กรรมการและผูบ้ ริ หารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วัน (สามวัน) ทาการหลังจากวันที่ซ้ือ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ

•

การไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิตน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงเป็ นไปตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงมาตรฐานด้าน
จริ ยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ โดยคณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดนโยบายใน
การบริ หารองค์กรและวางหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ วิสัยทัศน์และ พันธกิจ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจจากผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนทัว่ ไป ส่งผลให้กรรมการของบริ ษทั ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตาม ข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความ
รอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ พนักงาน
ข้อพึงปฏิบตั ิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

หน้ าที่ต่อบริษัทฯ

1.1

อุทิศเวลาให้บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิภารกิจในฐานะกรรมการบริ ษทั ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ

1.2

ใช้ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระในการกากับดูแลกิจการ

1.3

มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นคานึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

1.4

สรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีศกั ยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่

1.5

ดูแลให้ฝ่ายบริ หารรายงานเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.6

แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ที่กรรมการไปเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาในบริ ษทั ฯ องค์กร หรื อ สมาคม
อื่นใด การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการประกอบหน้าที่โดยตรง หรื อเข้าไปเป็ นผู ้
ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในกิจการใดๆ
ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ

2.

หน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้น

2.1

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน การบริ หาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้

2.2

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็ นความจริ ง ทันเวลา

2.3

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน

2.4

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯให้คาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและสถานะ ทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
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2.5

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ ือหุ้น และนาข้อเสนอแนะที่ดี
ไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงาน

3.

หน้ าที่ต่อพนักงาน

3.1

ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรื อความชอบส่วนตัว

3.2

พึงรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ

3.3

ไม่ละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.

หน้ าที่ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ

4.1

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.2

กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้า

2.

หาข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ

3.

ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ

4.

ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ

5.

พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ กรณี ที่กรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการท่านนั้น
สามารถกาหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

6.

ส่งเสริ มให้มีการสื่ อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจได้ว่าการ ปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเป็ นไปอย่างมีอิสระและมีประสิ ทธิภาพ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่ ายบริ หาร และฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

7.

ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐาน
ธุรกิจและจริ ยธรรม

8.

ในกรณี มีขอ้ สงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรื อคาชี้แจงจากฝ่ ายบริ หารหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ

9.

ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจเป็ นข้อครหาในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และ
ครอบครัวในการเรี ยกรับหรื อยินยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
1.

ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร หมายถึง พนักงานที่มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริ หารจะต้องพึงปฏิบตั ิในจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อในฐานะที่

เป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเสริ มสร้างการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ดีในฐานะผูบ้ งั คับ บัญชา
ของพนักงาน จะต้องเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
สาหรับผูบ้ ริ หารไว้ ดังนี้
1.1

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลองค์กรซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของ
องค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ พนักงานอย่างยุติ ธรรม บริ ห ารงานโดยไม่ ล าเอี ย ง สนับ สนุ น ในการสร้ างศักยภาพใน
ความก้า วหน้า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งาน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ค วามเข้า ใจในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด

1.4

ผูบ้ ริ หารต่อคู่คา้
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหาก
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.5

ผูบ้ ริ หารต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต

1.6

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2.

ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน

2.1

พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั ฯ

2.2

พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ โดยเคร่ งครัด
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2.3

พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับ

2.4

พนักงานพึงมี ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้ อช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง ซึ่ งจะ
นาไปสู่ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นและบริ ษทั ฯ

2.5

พนักงานพึงเคารพสิ ทธิ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของผูอ้ ื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อพนักงานและ
ต่อบริ ษทั ฯ

2.6

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที

2.7

พนักงานไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรื อประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อพรรคพวกหรื อทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริ ษทั ฯ

2.8

พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและด้วยความเสมอภาค

2.9

พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่ งครัด

2.10

พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่ได้รับทราบให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ

2.11

พนักงานพึงรักษา ดูแลสิ ทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิ
ให้สิ้นเปลืองสู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื่ อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และ
ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริ ษทั ฯ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1)

ใช้ทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจโดยไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรื อบุคคลภายนอก

2)

ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชารุ ด หรื อนาไปใช้ในทางที่ผดิ เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม

3)

ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาลาย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ื่น หรื อ สร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ อันอาจ
ก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องตาม มาตรฐานสากล

4)

ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่จดั ให้เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างระมัดระวังและไม่นามาซึ่งความเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ

5)

เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผอู ้ นื่ ใช้รหัสผ่าน (Password) ของตนสาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ

6)

ไม่นาทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ ไปทาซ้ า ดัดแปลงหรื อกระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อ
ประโยชน์ของผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ
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7)

รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิหรื ออาจนาไปสู่การละเมิดสิ ทธิหรื อการ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ

8)

ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทาลายด้วย
วิธีที่เหมาะสม

บทกาหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั ฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ ายเป็ นผูพ้ ิจารณาเองในเบื้ องต้น
และสรุ ปเรื่ องส่ งต่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู ง และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม
ต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้น
สังกัด ก็ให้นาเรื่ องเข้าสู่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ป และกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ ดังนี้
1)

ตักเตือนด้วยวาจา

2)

ตักเตือนด้วยหนังสื อ

3)

ตัดค่าจ้าง

4)

พักงาน

5)

เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

6)

ดาเนินคดีตามกฎหมาย

การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแจ้ง เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจ
เป็ นการกระทา ผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษทั ฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยนในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิหรื อไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริ ษทั ฯ กาหนด บริ ษทั ฯจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใสและ เป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูล ของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้
เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
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1)

ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อความ
เสี ยหาย

2)

บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ้องเรี ยน โดยกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน รวมถึง ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการ
ปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรี ยน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน
เลิกจ้าง เป็ นต้น
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับนักลงทุนสั มพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริ ษทั หลักทรัยพ์
ผูส้ ื่ อข่าว และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งการให้ขอ้ มูลหรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลจะต้องทาอย่างสม่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ เป็ นข้อเท็จจริ งทั้งเชิงบวกและลบ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต้อง
ดาเนินการอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์จึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ ดังนี้
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบ

2.

เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารที่จาเป็ นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยละเว้นการใช้ถอ้ ยคา หรื อ
รู ปแบบที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

3.

เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4.

ห้ามนาเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื ออาจจะกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อกระทบสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น ก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุ ป หรื ออยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรื อการคาดคะเนเกินจริ ง

6.

ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นที่ต้งั

7.

สร้างความเชื่อมัน่ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริ ษทั ฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทุกฝ่ าย

8.

รักษาความลับของบริ ษทั ฯ และหลีกเลี่ยงการกระทาการหรื อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ

9.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความเป็ นมืออาชีพ และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการทางานอย่างสม่าเสมอ

10.

ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัดนักลงทุนหรื อนักวิเคราะห์ในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินแนวปฏิบตั ิในการซื้อขายหุ้นที่
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

11.

ไม่ซ้ือ/ขายหุ้นของบริ ษทั ฯ ในช่วงก่อนและหลังวันประกาศผลประกอบการ

12.

ปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการกากับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องเคร่ งครัดใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนด
นโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน (เจ็ดคน) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย

2.

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

3.

คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นประธานกรรมการ

4.

คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ น
กรรมการหรื อไม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.

กรรมการบริ ษ ัท ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ม หาชน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รับการไว้วางใจในการบริ หารกิจการที่มหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.

มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสามารถอุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่ งจะพิจารณาโดยไม่จากัดเพศ เชื้ อชาติ ศาสนา อายุและ
ความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ

3.

มีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการดาเนินการของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริ ต และระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุ้น

2.

มี ห น้าที่ กาหนดวิ สัย ทัศน์ นโยบาย และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริ ษทั ฯ และกากับ ควบคุ ม ดู แ ลให้ฝ่ ายบริ หาร
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีปนระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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3.

รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส

4.

มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ฯ ที่ตน
เป็ นกรรมการอย่างแท้จริ ง

5.

ประเมินการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามที่กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ

6.

รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน

7.

กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล

8.

กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม

9.

กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

10.

พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุ รกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หารการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด

11.

กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั ฯให้คณะ
หรื อบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจการดาเนินการ และ
กาหนดให้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

12.

จัดให้มีระบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

13.

ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ื อหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง

14.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรั บกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15.

กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

16.

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองและประเมินผลปฏิบตั ิงานโดยรวม

การแต่ งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง)
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2.

ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสี ยงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อคราวละหลายๆ คน
ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มี ทั้งหมดจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนได้ (ลงคะแนนแบบ NONCUMULATIVE เท่านั้น)

3.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

4.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้
จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งอีกเมื่อ

5.

▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน

▪

ที่ประชุมมีมติให้ออก

▪

ศาลมีคาสั่งให้ออก

เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน (สาม
เดือน) ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ต้องรายงานจานวน
ครั้งที่เข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมการทุก
ท่านเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (เจ็ดวัน) และเป็ น
ผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสาร
ดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) นับตั้งแต่วนั ประชุมเสร็ จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
ลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

2.

กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

3.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ
บริ ษทั คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู ้ ถือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รั บผิดชอบที่ กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจ และรั กษากรรมการที่ มีคุณภาพไว้ได้ หรื อ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ สอบทานประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย
สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ดี การบริ หารกิจการดาเนิ นไปอย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ มี ความน่ าเชื่ อถื อ มี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกกาหนดที่
เกี่ยวข้อง สร้างความมัน่ ใจและความน่ าเชื่ อถือแก่ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่า ได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่าง
รอบคอบ มี ค วามยุติ ธรรมโปร่ ง ใส และมี การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลักการการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการ บริ ษ ัท จึ ง
เห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั ต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน (สามคน)

2.

กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
(หนึ่งคน) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน

3.

ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแต่ง ตั้งเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็ นหัว หน้าสายงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1.

ผูถ้ ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมถึงการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ
3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี )
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชี พนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

10.

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุม
บริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจาปี

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่ง ตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ การ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ ให้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไข
ระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3.

สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งป
ประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณาคัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่อท าหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี รวมถึ งพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)

5.

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ

7.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

8.

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง (สี่ ครั้ง)

9.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

(3)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7)

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
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(8)

รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

10.

ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น

11.

ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั ฯ มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษากรณี จาเป็ น

12.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปั ญหา, อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี

13.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

14.

ปฏิ บัติงานอื่นตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิ งานภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบุคคลทัว่ ไป
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยควรแจ้งเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (หนึ่งเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ อง
การลาออกพร้อมสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่ งต้องรักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นการต่อไปก่ อน
จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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3.

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ
แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน (เก้าสิ บวัน) เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุม
1.

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่ องอื่นๆ อย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง (สี่ ครั้ง) โดยกาหนดให้เรี ยกประชุมหรื อให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษ
เพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

2.

กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

3.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ กรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นาเสนอเป็ นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไปทราบ
ทุกครั้ง

5.

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

2.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญต่อฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่ อ คณะกรรมการของบริ ษ ัท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร

3.

(1)

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อ ครบกาหนดเวลาที่ กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ ามี การเพิ กเฉยต่ อการ
ดาเนิ นการแก้ไขดังกล่ าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าว
โดยตรงต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลาดหลักทรัพย์
1.

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการรบริ ษทั ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมนาส่ งแบบแจ้งรายชื่ อ
และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2

นาส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2

นาส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบสาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงหหน้าที่และขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วนั ที่มี
มติของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รั บผิดชอบที่ กรรมการแต่ ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่ สามารถจูงใจและรั กษากรรมการที่ มีคุณภาพ ไว้ได้ หรื อ
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึ ง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผูม้ ีความเข้าใจ
ในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน้อย 3 ท่าน(สามท่าน) และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ท่าน (หนึ่งท่าน)

2.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั

3.

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ ษทั

4.

กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นหัวหน้า
สายงานสนับสนุนธุรกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็นสมควร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

มีความรู ้ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงของกิจการ

2.

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร

2.

กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
กาหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

4.

รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด

5.

ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง)

6.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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การแต่ งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และบุคคล
ทัว่ ไป

2.

ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่งของ
การเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งได้อีก นอกจากการพ้น
ตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

▪

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวนครบถ้วน
ตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
การประชุม
1.

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง) และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรื อเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อประธานกรรมการ
บริ ษทั ให้พิจารณาประเด็นปั ญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน โดยอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ หรื อ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้อมูลที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ น

2.

ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ มได้ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยวาจาหรื อ
อาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่มีสิทธิออกเสี ยง
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6.

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ เตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม ได้แก่ การ
จัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึ งการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม วาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกท่าน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน (สาม
วัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่ น และก าหนดวัน ประชุ ม ให้ เ ร็ ว กว่ า นั้น ก็ ไ ด้ และมี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ท ารายงานการประชุ ม ส่ ง ให้ กับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้น

7.

การลงมติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์ เสมือนหนึ่งว่าได้
มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและเสนอขอ
อนุ มัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้ างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้องเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
การรายงาน
ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั รับทราบผลการ
บริ หารความเสี่ ยง หรื อสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างมีนยั สาคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกครั้ง เพื่อ
ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรในอนาคต
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึ ง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาที่ได้กาหนดไว้และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ของ
องค์กร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน) โดย
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ

2.

คณกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั

3.

กรรมการอิสระดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

การปฏิบตั ิงานด้านการสรรหา

1.1

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง โดยใช้นิยามและคุณสมบัติของ
กรรมการเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ

1.2

พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
โดยคานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ตอ้ งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

1.3

พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่ง
ว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
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1.4

วางแผนและดาเนินการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง*และตาแหน่งรองผูบ้ ริ หารระดับสู ง**ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าอย่างเพียงพอ
หมายเหตุ: *ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
**รองผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

1.5

ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

1.6

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

2.

การปฏิบัติงานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน

2.1

จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย และทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา

2.2

กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิโดยคานึงถึงปัจจัย 3 ประการ ดังนี้

2.3

•

แนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน

•

ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั ฯ

•

ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อนื่ ๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูง*และตาแหน่งรอง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง**ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ: *ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ
**รองผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2.4

เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทารายงานการ
กาหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเททศไทย
ไว้ในรายงานประจาปี

2.5

จัดทารายงานกากับดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

2.6

ปฏิ บัติการอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยฝ่ ายบริ หารและ
หน่ วยงานต่ างๆ จะต้อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
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การแต่ งตั้งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารง
ตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก นอกจากการพ้น
ตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▪

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวนครบถ้วนตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
การประชุม
1.

กาหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง (สองครั้ง) และอาจเรี ยก
ประชุ มเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรื อเมื่ อมี การร้ องขอจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนหรื อประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยวาจาหรื ออาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยง

6.

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม
ได้แก่ การจัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (สามวัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
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การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทารายงานการ
ประชุมส่ งให้กบั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุม
เสร็ จสิ้น
7.

การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์
เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนดและ
เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้องเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ ในระดับที่ สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่ มี
คุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
การรายงาน
ให้ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ รายงานผลการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการ
ประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
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กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้อย่าง
ยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งให้มีการจัดทากฎบัตรคณะกรรมการ
กากับดู แลกิ จการขึ้น เพื่อสามารถปฏิ บัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ผลและเป็ นไป ตาม
มาตรฐานสากล
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน (สามคน)

2.

คณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั

3.

กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการกากับดูแล
กิจการและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

จัดทานโยบายการกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บัติในการทางานนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายความยัง่ ยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทาหน้าที่
กากับดูแลบริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

2.

กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการวางแผน
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

3.

เสนอแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความ
ยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการจัดการความยัง่ ยืน

4.

กากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายการกากั บดู แลกิ จการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายความยัง่ ยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายความ
ยัง่ ยืนร่ วมกับกรรมการและฝ่ ายจัดการ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวของกับการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
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5.

ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
นโยบายความยัง่ ยืน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบตั ิสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแล
บริ ษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการปรับปรุ ง

6.

ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริ ต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการจัดการความยัง่ ยืน และให้คาแนะนาตามความ
จาเป็ น

7.

ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มี การสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดา้ นกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิ ในการ ทางาน นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ ยืนและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

8.

ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต

9.

ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ ยืนก่อนการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

10.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและมอบหมายให้ดาเนินการ

การแต่ งตั้งกรรมการกากับดูแลกิจการและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) และตามวาระการดารงตาแหน่ งของ
การเป็ นกรรมการ ซึ่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีจานวน
ครบถ้วนตามที่ไดกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการกากับดูแลกิจการที่ตนเข้ามาแทน

หนา้ 29

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.

กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) และอาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ เห็ นสมควร หรื อเมื่ อมีการร้องขอจากกรรมการกากับดู แลกิ จการหรื อประธานกรรมการกากับดูแลกิ จการให้
พิจารณาประเด็นปัญหาที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการกากับ ดู แ ลกิ จ การไม่ สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

3.

ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยวาจาหรื อ
อาจส่งหนังสื อลาประชุม

4.

กรรมการกากับดูแลกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงคนละ
1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง (หนึ่งเสี ยง) เพื่อเป็ นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการซึ่งไม่มีสิทธิออกเสี ยง

6.

เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการประชุม ได้แก่ การ
จัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม วาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทุกท่าน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน (สาม
วัน) ก่อนการ ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิประโยชน์ของบริ ษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอนื่
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทารายงานการประชุมส่งให้กบั คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการทุกท่านภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั ) ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้น

7.

การลงมติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ อาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้
มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อกรรมการกากับดูแลกิจการทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมติน้ นั ๆ

ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนด และเสนอ
ขออนุ มัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้ างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ กาหนดจะต้อ ง
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง)
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การรายงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) และจัดทารายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการเพื่อเปิ ดเผยไว้ใน รายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายจึง
ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารขึ้นโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั

2.

ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน)
ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร

3.

คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร

4.

ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ

5.

ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1.

เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

2.

มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และ
ั องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมท้งต้
ไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็ นผูถ้ ือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยประกาศกาหนด

3.

เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

นาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการขยายกิจการ
การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายบริ หาร
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ

2.

การด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารต้อ งมี ค ณะกรรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของ
กรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสี ยง
ดังกล่าวที่นบั ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด

3.

พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ฯ ตามอานาจในคู่มืออานาจการดาเนินการ

5.

รับผิดชอบให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั ผู ้
ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่ งใส
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6.

พิ จ ารณาผลก าไรและขาดทุ น ของบริ ษัท ฯ และเสนอจ่ า ยปั น ผลระหว่ า งกาลและ/หรื อ เงิ น ปั น ผลประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั

7.

พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

8.

พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นงานที่อยู่ภายใต้อานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรื อ เป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั ฯ ที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง

9.

ดาเนนการใดๆ เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น หรื อ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั

10.

การดาเนิ นการนาเสนอต่อที่ประชุ มกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื ออนุ มตั ิ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ หารไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

การแต่ งตั้งกรรมการบริหารและวาระการดารงตาแหน่ ง
1.

คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี ) ซึ่งมีวาระการดารง
ตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
อีก นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
▪

ตาย

▪

ลาออก

▪

ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▪

2.

พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ

กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษทั ฯ

3.

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หารเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมีจานวนครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ระเบี ย บข้อ บัง คับ นี้ โดยบุ ค คลที่ เ ข้า เป็ นกรรมการบริ หารจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
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การประชุม
1.

การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ประธานกรรมการบริ หารหรื อ
เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารในฐานะที่ เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
คณะกรรมการบริ หาร หรื อมีการร้องขอจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อประธานกรรมการบริ ษทั เมื่อมีระเบียบวาระจาเป็ นที่
ต้องหารื อร่ วมกัน

2.

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการบริ หารล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน
(สามวัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วน โดยหนังสื อเชิ ญประชุมต้องระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม

3.

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้องมีกรรมการบริ หารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน กรรมการบริ หาร
ทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้
กรรมการบริ หารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

4.

กรรมการบริ หาร ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น

5.

การออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ กรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

6.

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริ หารหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

การรายงาน
1.

ให้ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงานผลการประชุมหรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป

2.

ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบในรายงานประจาปี

3.

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
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กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมการผูจ้ ัดการ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุ มัติแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
1.

คุณสมบัติทั่วไป

1.1

มีสัญชาติไทย

1.2

สามารถทางานให้แก่บริ ษทั ฯ ได้เต็มเวลา

1.3

ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ

1.4

ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต

1.5

ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ

1.6

ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่

2.

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง

2.1

สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร

2.2

มีวิสัยทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง

2.3

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพันธ์ดี

2.4

สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร

2.5

มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี

หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.

ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ

2.

ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ

3.

เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสื อแจ้งใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ

4.

มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการ
ดาเนินการ
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5.

มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

6.

พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ ษทั

7.

ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอานาจ และ/

หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นการอนุ มัติ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณารายการ
ดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ค่าตอบแทน
ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การให้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน โดยนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัสประจาปี รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นใด ให้พจิ ารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
สาคัญ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบของเลขานุ การบริ ษทั จึ งได้
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุ นกิจกรรมาด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ฯ เอง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการการ
กากับดู แลกิ จการที่ดี ที่ กาหนดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งปรเทศไทย คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของ
เลขานุการบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลื อกบุคคลที่จะดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั โดยคัดเลื อกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสามารถปฏิ บัติหน้า ที่ ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารบริ ษทั อาจเป็ นบุคคลเดี ยวกันกับเลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษทั
ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
1.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่
บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม รวมถึงดูแลให้การดาเนินกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างราบรื่ น และมี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.

รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ

3.

บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

4.

5.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
▪

ทะเบียนกรรมการ

▪

หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ

▪

หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น

จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ หนังสื อนัดประชุม ผูถ้ ือหุ้น หนังสื อนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

6.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้
เสี ยให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) ทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯได้รับ
รายงานนั้น
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7.

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

8.

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู ้ ือหุ้นโดย
1.

การตัดสิ นใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ

2.

การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น

3.

กระทาการโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ

4.

กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ

5.

ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อใช้ทรัพย์สิน
หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด

6.

ไม่เข้าทาข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกับบริ ษทั ฯ หรื อพนักงาน หรื อลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ ทั้งยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ งหรื อไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน (เก้าสิ บวัน) นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิม
พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้

2.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งท่านใด ปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุ การ
บริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้

3.

ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริ ษทั ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน (สิ บสี่ วนั )
นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว

4.

ดาเนินการแจ้งให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งปประเทศไทยทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม ข้อ
1. และ 2.
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นโยบายการพัฒนาองค์ ความรู้ แก่ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่ในการกากับ ดูแล และ
จัดทาแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงเลขานุการบริ ษทั เข้าร่ วมพัฒนา
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร ทั้งนี้ ได้กาหนดแผนพัฒนาไว้
แนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยควรเข้าร่ วมอบรม สัมมนา /หลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อกาหนด ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย หรื อสถาบันอื่นใดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
กรรมการใหม่
กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คาแนะนาทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขต่างๆ ของการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั ฯจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั ิหน้าที่ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั หลักสู ตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย )IOD) โดยเฉพาะหลักสู ตร Director Certification
Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะ
อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กบั กรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็ นมา โครงสร้างธุ รกิจ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ขอบเขตหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้เลขานุการบริ ษทั นาเสนอเอกสารและ
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ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น ผลการดาเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสู ตร
การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจาปี เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งเป็ นครั้งแรก
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสู ตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริ ษทั ฯจดทะเบียนไทย สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย หรื อองค์กรอิสระต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
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นโยบายด้านแผนสื บทอดตาแหน่ งงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสื บทอดตาแหน่งงานทุกระดับที่สาคัญอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรม
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริ หาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทาและทบทวนแผนสื บทอดตาแหน่งงาน
ในตาแหน่งคณะกรรมการ และตาแหน่งงานที่เป็ นตาแหน่งงานหลัก )Key Jobs) ซึ่งมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
อันได้แก่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตาแหน่งที่มีความสาคัญในโครงสร้างการบริ หารจัดการ ตาแหน่งงานที่มีทกั ษะ
เฉพาะด้านมีความชานาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

ประเมินจากสถานการณ์ในการดาเนินธุรกิจ

2.

ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.

วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ต้องมีทกั ษะความเป็ นผูน้ าอย่างเพียงพอ

4.

เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตาแหน่ง

5.

ประเมินผลศักยภาพตามกาหนดเวลาว่าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้จริ งตามที่คาดหวัง นาไปสู่ การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้งั ไว้

6.

นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เห็นชอบ และ/หรื อรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

หลักการปฏิบตั ิเมื่อตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู งว่างลง
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริ ษทั ฯ จะมีระบบ
ให้ผบู ้ ริ หารระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั กล่าวผ่านการสรรหาและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบื้องต้ นของผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
1)

สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร

2)

มีวิสัยทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง

3)

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษย์สัมพันธ์ดี

4)

สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร

5)

มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็ นประจาทุก
ปี เพื่ อ ใช้เ ป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติง านในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง พิ จ ารณาทบทวน ประมวล
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในระหว่างปี
ที่ผ่านมา โดยส่ งให้เลขานุการบริ ษทั สรุ ป และนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสามารถนามาแก้ไข
และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1.

2.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)
1.1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั

1.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

1.3

การประชุมคณะกรรมการ

1.4

การทาหหน้าที่ของกรรมการ

1.5

ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

1.6

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
2.1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3

การประชุมของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มี การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยทุ กคณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ที่ผา่ นมา เพื่อสามารถ
นามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทาขึ้นตามขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่ วนแบบประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee)
ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ฯไทย (IOD) โดยกาหนดหัวข้อการประเมิน
ดังนี้
1.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.

การประชุมคณะกรรมการ
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3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

3.2

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินที่จดั ทาขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการดาเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่
(1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)

การประชุมคณะกรรมการ

(4)

การทาหน้าที่ของกรรมการ

(5)

ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

(6)

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
ได้แก่
(1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ

(2)

การประชุมของกรรมการบริ ษทั ฯ

(3)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดย
กาเครื่ องหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรื อมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มี
การดาเนินการในเรื่ องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนาคะแนนที่ได้ท้งั หมดมา
ประเมินผล โดยคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกาหนดเป็ นเกณฑ์ดงั นี้
•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 70 = ดี

•

เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้

•

ต่ากว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุ ง
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ขั้นตอน
เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังที่
กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลับมายังเลขานุการบริ ษทั เพื่อ
รวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุ ปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป

หนา้ 44

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี ของผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอข้อมูลการประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ประจาทุกปี โดยจัดทาระบบบริ หารผลงานโดยใช้ตวั ชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPIs) กาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การต่อไป

หนา้ 45

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการกากับและดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาเพื่ อ
ยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ไปสู่แนวปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ้น ผู ้
ลงทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และมุ่งมัน่ ที่จะกากับดูแลการบริ หารงานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสาระสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1:

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิ ทธิ
พื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุมเพื่อออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
เรื่ องที่มีรผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการลด
ทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิ ทธิพ้นื ฐานดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน)
โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุ มอย่างครบถ้วน รวมถึ งแจ้ง
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสี ยงลงมติ

2.

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ ม ด้วยตนเอง บริ ษ ัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั
ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม

3.

เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงใน
การประชุ ม บริ ษ ัท ฯ จะจัด สรรเวลาให้ เ หมาะสมเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ้ น ได้ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษทั ฯ จะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้
ถือหุ้น

4.

กรรมการทุกคนจะเข้าร่ วมประชุมเว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องได้

5.

เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2:

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน (Equitablle Treatment of Shareholders)

บริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายการ ทั้งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ้นว่าคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ จะดูแลและใช้เงินของผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับ
การปฏิ บัติและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
ได้ ทั้งนี้การดาเนินการประชุม จะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
โดยนโยบายและวิ ธี ก ารติ ด ตามดู แ ลในการน าข้อ มู ล ภายในไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนนั้ น บริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแลและพิจารณาตัดสิ นความผิด ในกรณี ที่มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นผูพ้ ิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
ยังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สาหรับตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3:

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุ น เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ เป็ นต้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯจะ
ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที่ มี บริ ษ ัท ฯได้พิ จ ารณาให้ มี
กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริ มผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็ นธรรมให้กบั ทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสาร เสนอแนะ หรื อให้ขอ้ มูล
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
การสร้างความมัง่ คัง่ ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี้
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1.

ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานแต่ล ะคน ควบคู่ ไ ปกับการมุ่ งเน้น การพัฒ นาศักยภาพและความรู ้
ความสามารถอย่างตอเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตพนักงานเป็ นสาคัญ

2.

การซื้ อสิ นค้าและบริ การจากลูกค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ าย

3.

การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมตามข้อตกลงที่มี

4.

การเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิอดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสิ นค้า และการให้บริ การที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้
นโยบายการกาหนดราคาที่มี

5.

การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า

6.

ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่อชุ มชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4:

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ฯ
ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งข้อมูลสาคัญที่ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผย
ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และ
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ ซึ่ งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ได้แก่ เปิ ดเผยข้อมูลปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รวมถึ งรู ปแบบและลักษณะของค่า ตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดู แลกิ จการและผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะผ่านช่ องทางส านักงานก ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
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หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามรถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ งสามารถนา
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกิจการและผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สาคัญในการกาหนด
นโยบายบริ ษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบ
กับแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีคณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หาร
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่าน และกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกาหนดขอบเขตและอานาจการดาเนิ นการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ซึ่ งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู ้ความสามรถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริ ษทั ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง และ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั ทุกคนยังอุทิศเวลา
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบตั ิในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั ยัง ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เพี ย งพอต่อ ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุ นและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง
การจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ภายหลังการนาหุ้น
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู งหรื อกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยใช้ดชั นีช้ ีวดั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี
ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูงหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และค่าตอบแทนของตาแหน่งผูบ้ ริ หารรองจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การจะถูกนาเข้าสู่การพิจารณาเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
ค่าตอบแทนต่างๆ จะอยูใ่ นระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ ตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผลการดาเนินงาน การเติบโตทางผลกาไร
ในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริ ษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากบริ ษทั ที่เป็ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันใน
ระดับใกล้เคียงกัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
1.

ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริ ษทั ฯโดยคานึงถึงความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวของบริ ษทั ฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี การประเมินผลตามแผน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 3 ปี หรื อ 5 ปี เป็ นต้น

2.

ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับเป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

3.

จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริ ษทั ฯ สาหรับพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกการจ่ายเงิน
สะสมได้ในอัตราร้อยละ 4 (สี่ ) ของเงินเดือน ตั้งแต่เริ่ มเข้ากองทุนฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละ 4 (สี่ ) ของเงินเดือนพนักงาน

4.

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด

5.

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมอาทิ เช่น ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ PPE การประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม และการตรวจ
สุ ขภาพประจาปี
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นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ทาและนานโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
แนวทางปฏิบตั ิ
1.

อบรม ทบทวนความรู ้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูด้ ารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าในสายงานบัญชี
หรื อการเงิน ในเรื่ องข้อกาหนดการซื้อขาย หรื อการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการรายงานตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์กาหนด

2.

อบรมพนักงานให้มีการยึดมัน่ ในการป้องกัน รักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในการ
ดาเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

3.

ในกรณี ที่บคุ คลภายนอกมีส่วนร่ วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่าง
การเจรจาซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) / สัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูล
(Non - Disclosure Agreement) ไว้กบั บริ ษทั ฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยมีระบบควบคุม และ/หรื อ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ จากบุคคลภายนอก และกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ให้กบั
พนักงานในระดับต่างๆตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.

การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อป้องกันความเสี ยหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับซึ่งมี
ความสาคัญและมีผลต่อราคาหลักทรัพย์น้ นั จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทาการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ขอ้ มูลภายในซึ่งเป็ นความลับในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ข้ อห้ ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามข้อห้ามในการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ ข้อมูล
ภายใน ซึ่ งกาหนดไว้ใน มาตรา 241 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 “ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาซื้ อขายหลกัทรัพย์หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลกัทรัพย์โดย
นาข้อมูลที่รู้ว่าเป็ นเท็จหรื อไม่ครบถ้วนออันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญมาใช้ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ หรื อ
ละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์และได้เปิ ดเผย
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หรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์น้ นั ต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์หรื อต่อ
การตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์”
ช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
1.

ห้ามบุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วงเวลา 30 วัน (สามสิ บวัน) ก่อนการเปิ ดเผย “งบการเงิน
ประจารายไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั ฯ จะกาหนดเป็ นครั้งคราว

2.

ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ทาง
กฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้คาสั่งศาล โดยต้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิต่อ
(1)

ประธานกรรมการ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั )

(2)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ผขู ้ ายเป็ นประธานกรรมการ)

(3)

ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (กรณี ผขู ้ ายเป็ นบุคคลที่ บริ ษทั ฯ กาหนดซึ่ งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ) ทั้งนี้ ให้จดั ส่ง
สาเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริ ษทั ด้วย

(4)

เลขานุการบริ ษทั จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ กาหนดทราบเป็ นการล่วงหน้า

รายงานการถือหลักทรัพย์
การรายงานครั้งแรก:
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุ นิ ติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และน าส่ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 30 วัน (สามสิ บวัน) นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯฯ หรื อวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 59
การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง:
กรรมการ ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาแบบรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
แบบ 59-2 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พยและน าส่ งให้สานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 3 วัน (สามวัน ) ท าการ นับ แต่ วนั ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บโอนหลัก ทรั พ ย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 59
ข้ อยกเว้ น: การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ไม่ ต้องจัดทาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรั พย์ ตาม
แบบ 59-2
-

การเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

-

การใช้ สิทธิ ตามหลักทรั พย์ แปลงสภาพ
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-

การเสนอขายหุ้นหรื อการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่ ให้ แก่
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อได้ รับหลักทรั พย์ จากโครงการ
ร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)

-

การรั บหลักทรั พย์ โดยทางมรดก

-

การโอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ จากการวางเป็ นประกันการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ เข้ าข่ ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ไม่บงั คับใช้ในกรณี การเข้าถือหลักทรัพย์หรื อรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Tender Offer)
บทลงโทษกรณีฝ่าฝื น
บทลงโทษกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ฝ่ าฝื น มาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดว่า “ผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ใ้ ห้ถูกต้อง”
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นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึง
กระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและมีเงื่อนไขการค้าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบ
ได้ และไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการได้ตามปกติ ภายใต้หลักการที่ ท าง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิและจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรั บกรณี ที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีความเห็น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนเข้าทา
รายการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทา
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ
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นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถอ้างอิง
เปรี ยบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษทั ฯ กระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุ มัติรายการดังกล่าวก่ อนเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และหากหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและกรรมการ
จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ และจะต้องเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ และตามมาตรฐานบัญชี กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี โดยเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ “การตัดสิ นใจ
ใด ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เท่านั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณา รวมถึงอานาจการอนุมตั ิในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

2.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการจัดทาโครงสร้างและขั้นตอนการดาเนินกิจการที่ชดั เจน โปร่ งใส เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง

3.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ได้ เช่น
-

การร่ วมถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษทั ฯ

-

การร่ วมลงทุนหรื อมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ

-

การดารงตาแหน่งใด ๆ หรื อแม้แต่การเป็ นที่ปรึ กษาของผูค้ า้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ

-

การทาการค้าสิ นค้าหรื อการให้บริ การกับบริ ษทั โดยตรง หรื อทาการผ่านผูอ้ ื่น เป็ นต้น

อนึ่ง กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผ่านเลขานุการบริ ษทั ตามแบบแจ้งรายงานการมี
ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั ฯ กาหนด
4.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องละเว้นการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรื อบุคคล หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้น
จะต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
เปรี ยบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ

5.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษทั เช่น แผนงาน รายได้ ผลประโยชน์ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมูลราคา รวมไปถึงข้อมูล
สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายหรื อไม่ก็ตาม และต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด

6.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในวาระนั้น
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7.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพือ่ ให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายและจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบตั ิดว้ ย
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นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปัจจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็ น
นโยบายของบริ ษทั ฯ ที่จะให้การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ฯ ยึดแนวปฏิบตั ิ ต่อไปนี้
1.

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

2.

ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน

3.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ

4.

การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักางาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

6.

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน

7.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

8.

หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ
พนักงาน หรื อคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

9.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ รวมถึงการร้องเรี ยนในกรณี
ที่พนักงานไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบ และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึง
แจ้งผลการดาเนินการต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อความสาเร็ จของธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมุ่งมัน่ ใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น โดยกาหนดนโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1.

ส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามหรื อสู งกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาสมเหตุสมผล

2.

ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกิน
จริ ง ซึ่งเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของบริ การนั้นๆ

3.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาข้อ
ใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.

ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานติดต่อกับลูกค้าด้วยควาสุ ภาพ มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ความปลดภัยจากการ
บริ การ รวมทั้งความรวดเร็ วในการตอบสนองหรื อดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงแจ้งผลการดาเนินการต่อลูกค้า
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6.

รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสู งสุ ด

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาการแก้ปัญหาและหาทางออกที่
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.

ไม่เรี ยกรับ หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรื อเจ้าหนี้

2.

กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ามีส่วนในการเรี ยกหรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้นต้องเปิ ดเผยรายละเอียด
ต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหา โดยยุติธรรมและรวดเร็ ว

3.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อสัญญา
ข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้รับทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจ โดยตระหนักถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างผลประกอบการที่ดีและมัน่ คง รวมถึง
การให้ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการดาเนินงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุ ด
อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1.

บริ ษทั ฯ แจ้งความคืบหน้าในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ทั้งการแจ้งโดยตรงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการประกาศบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)

2.

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้น ทั้งข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
อย่างเต็มที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

4.

บริ ษทั ฯ ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์
ไปรษณี ย ์ และโทรสาร และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงแจ้งผลการดาเนินการ
ต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม
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6.

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างผลประกอบการที่ดี มีกาไร อย่างต่อเนื่อง
และมัน่ คง ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ้น

7.

บริ ษทั ฯ แจ้งข้อมูลที่เป็ นจริ ง โปร่ งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยรวม

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม

3.

ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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นโยบายสาคัญและการติดตามให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญโดย
ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่บริ ษทั ฯ จ้างตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้การทางาน
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1.

นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ปี 2556 – 2560 โดยการใช้บริ การของสานักตรวจสอบ
ภายนอก และบริ ษทั ฯ จัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อกากับดูแลการทางานในด้านต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงและกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีข้ นึ อย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2.

นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศด้านการเงิน และ
สารสนเทศเรื่ องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริ ษทั ฯ จะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่ งใส และ
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัด
ให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ

3.

นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริ ต คุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้
มัน่ ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
1.

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ที่มีสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อันนามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ต้องงดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

2.

บริ ษทั ฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทันที
และอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่ อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ กาหนด
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
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3.

กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
องค์กร

5.

การกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
5.1

บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ กรรมการบริ ษทั ในการนาข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิ ดเผยให้แก่บคุ คลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึง
ยังถือปฏิบตั ิตามกฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการ
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วย

5.2

บริ ษทั ฯ สื่ อสารเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเตือนให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยบรรจุรายละเอียดที่
สาคัญในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนรับรู ้ รายละเอียดสาคัญคือ “ให้คานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัยตาแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเสี ยหาย รวมทั้งจะต้องไม่นาเอาความลับ
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อของลูกค้าไปเปิ ดเผยให้คู่แข่งขันหรื อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

4.

นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การท ารายงานทางบัญ ชี ก ารเงิ น ซึ่ งต้อ งถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ต ามความเป็ นจริ ง ทัน เวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้น หน่วยงานรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกาหนดให้บุคคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนด
ทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดหรื อข้อยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
2. รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ ยอมรั บทั่วไป และเป็ นไปตาม
ระเบียบการบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและ
การเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ
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5.

นโยบายด้ านการปฏิบัติงานการเสียภาษี
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็ นผูเ้ สียภาษีที่ดี ดังนั้น เพื่อให้มีการบริ หารจัดการด้านภาษี
ที่รัดกุม ส่งเสริ ม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสู งสุ ดให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย มีการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฎิบตั ิงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่ งใสและเป็ น
ธรรม โดยตระหนักถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีท้งั ทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิดา้ น
ภาษี ดังนี้
การวางแผนและแนวทาการปฏิบตั ิทางด้ านภาษี
1.

ดาเนินการบริ หารจัดการการวางแผนด้านภาษีอากร และการเสี ยภาษีอากรให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

2.

ดาเนินการนาส่งภาษีหรื อขอคืนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงยึดมัน่ ในบทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมืองที่ดี โดยการปฎิบตั ิตามกฎหมายภาษี เพื่อ
สะท้อนถึงความโปร่ งใสในการดาเนินงานด้านภาษี

3.

มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเมื่อมีโครงการลงทุนหรื อมีธุรกรรมใหม่ รวมถึงเมื่อมีกฎหมายหรื อ
นโยบายทางภาษีอากรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความถูกต้องตามกฎหมาย และ
ครอบคลุมถึงประโยชน์ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย

6.

นโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุ ค ลากรทุ ก ระดับ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ และข้อ ก าหนดตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั ิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทานอย่าง
รอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หาความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ ให้มีความชัดเจนครอบคลุมการบริ หารจัดการองค์กรให้มีภาพรวมอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมถึงมีการ
เชื่อมโยงระบบการบริ หารจัดการอื่นๆ อย่างเป็ นระบบทัว่ ทั้งองค์กร โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
องค์กร จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ดังนี้
1.

บริ ษทั ฯ มีการจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็ นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงสามารถดาเนินการ
ควบคุมหรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล

2.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย, เสนอแนะแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ,
กาหนดกรอบมาตรฐานและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการ
กากับดูแลให้ครอบคลุมกลยุทธ์หลักของบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

3.

ให้กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นสาหรับดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้

4.

ผูบ้ ริ หารได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละระดับในองค์กร มีหน้าที่บริ หารและจัดการความ
เสี่ ยง โดยมีพนักงานทุกระดับสนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามและรายงานผล
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนด

5.

พนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามระบบบริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ กาหนด รวมทั้งนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเข้าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบตั ิ
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นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยให้
ความสาคัญต่อกฎระเบียบที่กาหนดให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการกาจัดขยะหรื อของเสี ยที่ผ่านการใช้งานในการดาเนินธุรกิจ และเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริ การ เพื่อไม่ให้เป็ นภาระ
และภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
1.

ปฏิบตั ิงานโดยให้ความร่ วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

2.

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
ฯ และกฎเกณฑ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่ งกาหนดโดยผูว้ ่าจ้าง

3.

จัดทาเอกสารวิธีการทางาน จัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและปกป้องความเสี ยหายอันอาจ
เกิดต่อทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อม

4.

ส่งเสริ มพนักงานให้มีความรู ้ดา้ นความปลอดภัย และให้มีความคุน้ เคยกับวิธีการทางาน นโยบาย และกฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยการจัดการประชุมเรื่ องความปลอดภัย การจัดอบรมความปลอดภัย และการแนะนาเรื่ อง
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ
1.

มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากมลภาวะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยการประเมินผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งเหล่านั้น ก่อนมีกระบวนการใหม่

2.

หาวิธีการลดปริ มาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษและปริ มาณของเสี ยที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

3.

พยายามพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคน
เพื่อให้การปฏิบตั ิและการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมบังเกิดผลมากที่สุด

4.

ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารกับชุมชนในท้องถิ่น เผยแพร่ นโยบายสิ่ งแวดล้อม ระบบจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
และความคืบหน้าของการดาเนินโครงการให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “เราจะเป็ นผู้นาในการ
ให้ บริการรับส่ งบุคลากรให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่ างๆ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ใู ช้ บริการและ
สร้ างมาตรฐานการให้ บริการจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล” โดยการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักธรรมาภิบาลควบคู่กบั ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่าน
กระบวนการดาเนินงานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายด้านการพัฒนาความยัง่ ยืน (นโยบายฯ) ฉบับนี้
ขึ้นเพื่อเป็ นกรอบการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กรมีแนวทางการดาเนินงานกาหนดไว้ดงั นี้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบตั ิของ
องค์กรในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริ หารความเสี่ ยงที่
ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่ วมและดูแลสิ ทธิประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียม
การสร้ างคุณค่าร่ วมทางสังคม
การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม พัฒนาความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามแผนการพัฒนา
พนักงาน ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน และสนับสนุนระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ส่งเสริ ม
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเคารพและปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมถึง
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของบริ ษทั ฯ กับชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย และชุมชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบพื้นที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยการสานความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่ วมมืออย่าง
เข้มแข็ง เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษทั ฯ สร้างสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการ
สร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ดังนี้
1.

การเคารพสิ ทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากความแตกต่าในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สี ผิว ศาสนา ความเชื่อหรื อวัฒนธรรม การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรมควบคู่ไปกับการปิ ดโอกาสใน
การรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

2.

การยึดมัน่ ในหลักกากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนินงาน
ในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงคูค่ า้ ผูร้ ับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ
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3.

การห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของพนักงาน คูค่ า้ ผูร้ ับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ และไม่มีการละเว้นในการ
ปฏิบตั ิตตามกฎ ข้อบังคับ มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญใน
การบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรื อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกาเนิด
และการจัดการสิ่ งแวดล้อมในโครงการ เพื่อควบคุมให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

4.

การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่อยูใ่ นพื้นที่ดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อให้
เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริ ง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

5.

การจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชดั เจน การเปิ ดเผยกระบวนการบริ หารจัดการและผลการ
ดาเนินงานให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เช่น รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิการและประมวลผลข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อ
พ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั จึงกาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
การกากับดูแลและบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี (Governance of Enterprise IT)
การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้แน่ใจว่า บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุน และสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีน้ นั ต้องมีการเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการบริ หารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและข้อมูลที่มีประสิ ทธิ์ภาพเพื่อสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์
เป้าหมายขององค์กรและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานและติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
เทคโนโลยีที่บริ ษทั ฯ นามาใช้งาน สามารถช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิงธุรกิจและสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั ฯ โดยพิจารณาดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มีความรู ้
ความสามารถที่ทนั สมัย

2.

พนักงานจะต้องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริ มกิจการของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทาเพื่อประโยชน์ส่วน
บุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมหรื อศีลธรรมอันดี

3.

ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็ นคามรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่
จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม

4.

ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน

5.

การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้

6.

เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงภายนอก
หรื อการโจรกรรม และการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกจของบริ ษทั ฯ จะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

7.

ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งกาหนดมาตรการใน
การควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่ คงและปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตามให้บคุ ลากรทุกคน
ถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยเคร่ งครัด
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
1.

จัดให้มีหน้าที่ดูแลให้มีการกาหนดนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.

ทาการสื่ อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานด้านอื่นภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการประสานงานและสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้

3.

จัดให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
1)

ห้ามใช้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระทาการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
เช่น การจัดทาเว็บไซต์เพื่อดาเนินการค้าขาย หรื อเผยแพร่ สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็ นต้น

2)

ไม่เข้าใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อบัญชีผใู ้ ช้ของผูอ้ นื่ ทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผใู ้ ช้

3)

ห้ามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มีการป้องกันการเข้าถึงของผูอ้ นื่ เพื่อแก้ไข ลบ เพิ่มเติม หรื อคัดลอก

4)

ห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลของผูอ้ ื่น หรื อของหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นจ้าของข้อมูลนั้นๆ

5)

ห้ามก่อกวน ขัดขวาง หรื อทาลายให้ทรัพยากรและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหาย เช่น
การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์เครื อข่ายปฏิเสธการทางาน
(Denial of Service) เป็ นต้น

6)

ห้ามลักลอบดักรับข้อมูลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ และของผูอ้ นื่ ที่อยูร่ ะหว่างการรับและส่งใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

7)

ก่อนการใช้งานสื่ อบันทึกพกพาต่างๆ หรื อเปิ ดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไฟล์ที่ดาวน์โหลด
มาจากอินเทอร์เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนทุกครั้ง

8)

ผูใ้ ช้ตอ้ งไม่อนุญาตให้ผอู ้ นื่ ใช้บญั ชีใช้งานและรหัสผ่านของตน ในการเข้าใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1.

การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การส่วนเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรื อแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ความเสี่ ยงหรื อจัดการความเสี่ ยงที่มีอยู่ แล้วนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.

การระบุความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk)
2.1

ความเสี่ ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center Room) ซึ่งเป็ นที่จดั เก็บ
ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครื อข่ายและอุปกรณ์อื่น ต้องมีการควบคุมการเข้า-ออกและ
การใช้งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง ระบบเตือนอัคคีภยั เป็ นต้น

2.2

ความเสี่ ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ เพื่อป้องกันการใช้งานการ
ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัยหรื อไม่ประสงค์ดี เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตั้ง ซึ่งอาจ
มีมลั แวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครื อข่ายภายนอก เข้าโจมตีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
หรื อเครื่ องอื่นที่อยูบ่ นเครื อข่ายเดียวกัน เป็ นต้น

2.3

ความเสี่ ยงด้านการใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ ต้องมีตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งาน
เครื อข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดทาระบบป้องกันการเข้าถึงและการโจมตีจากภายนอกให้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้งาน เช่น ระบบ
ป้องกันการเข้าออกใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรองข้อมูลรับส่ง
อีเมล เป็ นต้น

2.4

ความเสี่ ยงด้านบุคคล ต้องมีการกาหนดสิ ทธิ์การใช้งานเข้าถึงระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่ายต่างๆ
และข้อมูล ให้เป็ นไปตามสิ ทธิ์ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเข้าแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.

การประเมินความเสี่ ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลาดับความสาคัญใน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดความเสี่ ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้
3.1

ความเสี่ ยงด้านเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถกู โจมตี

3.2

ความเสี่ ยงจากผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิ ทธิ์ที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลเกินกว่าหน้าที่
และอาจทาให้เกิดความเสี ยหายกับข้อมูลสารสนเทศได้

3.3

ความเสี่ ยงจากภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิหรื อธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์อื่น เช่น
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุมประท้วง เป็ นต้น

3.4

ความเสี่ ยงด้านบริ หารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่ทาการใช้งานอยูอ่ าจไม่สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้น

4.

การกาหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้
จัดทาตารางลักษณะรายละเอียดความความเสี่ ยง (Description of Risk) โดยมีหวั เรื่ อง ชื่อความเสี่ ยง ประเภทความเสี่ ยง
ลักษณะความเสี่ ยง ปัจจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็ นต้น กาหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดับความ
รุ นแรงของผลกระทบความเสี่ ยง รวมถึงการทาแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Map)

5.

กาหนดตัวชี้วดั ระดับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดให้มีการ
ติดตามและรายงานผลตัวชี้วดั ต่อผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริ หารและจัดการความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวและให้ความสาคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อทา
ธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ นึ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกากับดูแล
และการบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.

ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั การปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงาน

ประจา พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุ ดสัญญา พนักงานชัว่ คราว และผูร้ ับเหมา รวมถึงผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในนามบริ ษทั ฯ
2.

คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”

หมายถึง

ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกาหนด

“การประมวลผล”

หมายถึง

การดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การลบ หรื อ
การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสัง่ หรื อในนามของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบคุ คล ซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
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3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทาเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น

3.2.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู ้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่จดั เก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทาการเก็บ
รวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นกาหนดไว้

4.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
4.1.

บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวมรวมหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อปรับปรุ งคุณภาพในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรื อเพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น

4.2.

5.

บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1)

ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2)

เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1.

บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บคุ คลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ
เปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

5.2.

บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ น
ความลับและไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อนื่ นอกเหนือจากขอบเขตที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้

5.3.

บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น การเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงในกรณี ที่มีการร้องขอให้
เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
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6.

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั และบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
6.2. บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิ ทธิภาพ

7.

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1.

สิ ทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2.

สิ ทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

7.3.

สิ ทธิขอให้ดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคล

7.4.

สิ ทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

7.5.

สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอน
ความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอม
ไว้แล้ว

8.

7.6.

สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

7.7.

สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจทาการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน
ช่องทางการติดต่อ: บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788
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นโยบายต่อต้านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มี นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นอย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และถื อปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิ ผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบน
และการคอร์รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้/ รับสิ นบนแก่/
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริ ษทั ต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรื อ
คงไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นฉบับนี้ ได้กาหนดเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ โดยครอบคลุม ในเรื่ องต่อไปนี้
1.

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ใน
ทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.

มาตรฐานการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่
กาหนด

3.

บริ ษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นให้ สอดคล้องกับ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องรวมถึ งหลักปฏิ บัติ ด้า น
ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และนามา
จัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง

4.

บริ ษทั ฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุ นให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึ งการควบคุม การ
บริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่ งใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการไม่เหมาะสม

5.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

6.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อส่ งเสริ ม
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ

7.

บริ ษทั ฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัย โดยมัน่ ใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วยประการใด
รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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นโยบายการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดย
คานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และเสรี ภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สี ผิว เพศ
อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุ ขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐาน
ที่สาคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
แนวทางปฏิบัติ
1.

ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน อย่างเท่าเทียมกันในการทางาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ทางาน ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน

2.

ให้ความสาคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม

3.

ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมในทุกกระบวนการการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทางานและวันหยุด การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคาม ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรื อทางการกระทาต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบตั ิ
หรื อกีดกันผูห้ นึ่งผูใ้ ด

5.

ส่งเสริ มให้บคุ ลากรทุกคนมีความตระหนักและสานึกในสิ ทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและ
สังคม

6.

บริ ษทั ฯ ไม่ใช้แรงงานบังคับ หรื อแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็ นการข่มขู่ คุกคาม หรื อการ
ใช้ความรุ นแรงในรู ปแบบใดต่อร่ างกายหรื อจิตใจบุคลากรทุกคน

7.

ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

8.

จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็ น เพื่อสุ ขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยสาหรับการ
ทางาน

9.

ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเรี ยนรู ้และ
เสริ มสร้างความชานาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิ ทธิภาพในการทางานแก่องค์กร รวมถึงการบริ การลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ

10.

จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกาหนดและกฎหมายสาหรับพนักงาน ลูกค้า รวมถึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานหรื ออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่ งแวดล้อมและชื่อเสี ยงของ
ลูกค้า

11.

เปิ ดโอกาส และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรื อเสนอแนะเรื่ องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานผ่านช่อง
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือนี อย่างเคร่ งครัด ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้อง
รั บผิดชอบดู แล และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พ นักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิ บตั ิตามคู่มือ
จรรยาบรรรณของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการการกากับดูแลกิจการตามที่
กาหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั ฯจะ
ส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งข้อ
ร้องเรี ยนดังกล่าว
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