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บริษัท บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance)
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ม าตรการในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการกระท าผิ ด กฎหมาย
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการ
กระทาความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดาเนินการตามระเบียบ ดังนี้
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การกระทาของกรรมการ พนักงานประจา พนักงานที่มีการกาหนดระยะเวลาการจ้าง พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่าน
บริษัทคู่สัญญา และตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยในเรื่องดังนี้
- การกระทาที่ ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบั ติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายกากั บดู แลกิ จการ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- การกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทาใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท บี บี จี ไ อ จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ ม ทาวเวอร์ ชั้ น 5 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ ง เทพมหานคร 10260
E-mail: ia@bbgigroup.com
โทรศั พ ท์ : 0-2335-8673

กลไกการคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส
 จัด ท าระบบฐานข้ อมู ล เก็ บ ความลั บ ของข้ อมู ล ผู้ แจ้ งเบาะแส และก าหนดบทลงโทษ สาหรับ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
 การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทาได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น
 ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่ง
การที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับ
ภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือ
การให้ข้อมูล

การสอบถามหรือเสนอแนะ
หากพนักงานมีขอ้ สงสัยหรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการต่อต้านคอร์รปั ชัน สามารถติดต่อที่
สานักกฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
02-335-8816
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
1.2 หลักสาคัญพื้นฐาน 6 ประการ
1.3 ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กับ บริษัท น้าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน) ดาเนินกิจการ
หลักประกอบธุรกิจผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล ซึ่งใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อจัด
จาหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ อันแสดงถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
วิสัยทัศน์

: มุ่งสู่กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดาเนิน
ธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

: สร้ างสิ น ค้ าและห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพที่ มี มู ล ค่ าสู ง จากสิ น ค้ า
เกษตรกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการดาเนินงานขั้นสูงพร้อมทั้งการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร :
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หลักสาคัญพืน้ ฐาน 6 ประการของการกากับดูแลกิจการที่ดี

1. Accountibility (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทา)
การดาเนิ นการหรือตัดสินใจใดๆ อย่ างรอบคอบ รัดกุ ม ภายใต้เหตุ ผลสนั บสนุ นที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพี ยงพอ
และพร้อมยอมรับผลจากการกระทาเหล่านั้น
2. Responsibility (สานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)
การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความ
รับผิดชอบนี้รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ
3. Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)
การมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้
4. Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน)
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก
5. Vision to Create Long-term Value (มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว)
การดาเนินการทางธุรกิจเพื่ อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และนาพาบริษัทฯ ไปสู่ “การ
เติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย
6. Ethics (มีคุณธรรมและจริยธรรม)
การประพฤติปฏิบัติที่ดี ตั้งอยู่บนหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างคุณค่าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมพนักงาน
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ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
การกากับดูแลกิจการที่ดีช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซึ่งนาไปสู่ผลอย่างน้อยดังนี้
- สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบระยะยาว
- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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หมวดที่ 2
จรรยาบรรณ
2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ
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2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น
กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบตั ิ
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดาเนินธุรกิจในทุกประเทศ
โดยพนักงานให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
2. การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด รวมถึ งจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อควบคุม
ป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ตลอดจนสนับ สนุน การสร้างวัฒ นธรรมของ
องค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
3. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร
คุ ณ ธรรมและจริยธรรมเป็ น ปั จจัยสาคั ญ ของหลัก การก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริษั ท ฯ อั น เป็ น
ธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการจนถึงพนักงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
ตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดารงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ส่วนรวม
5. ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจและการปฏิ บัติหน้าที่ของพนักงานอย่างเต็มกาลังความสามารถอย่างถูกต้อง
โปร่งใสเพื่อให้เกิดผลในทางที่ดีที่สุด รวมถึงผลักดันความใฝ่รู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ
6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์อย่างสม่าเสมอมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
7. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่าเทียมกัน
8. การบริหารความเสี่ยง
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในความถูกต้องของรายงานทางการ
เงิน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ และเป็นไปตามกรอบการ
ควบคุมภายในที่ดี วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจ กาหนดระดับความสาคัญของความเสี่ยง
และมีมาตรการในการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในระดับต้นทุนที่เหมาะสม
ธันวาคม 2561

9

2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร1 และพนักงาน
กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั กงานพึ งปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความรั บผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยยึดมัน่ ข้อพึงปฏิบตั ิทดี่ ี ตามจรรยาบรรณนี้
เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ของบริษัทฯ
แนวปฏิบตั ขิ ้อพึงปฏิบตั ิเฉพาะของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
1. การดูแลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร
กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมรวม วัตถุประสงค์ นโยบายกลยุทธ์หลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่
ผู้ถือหุ้น รวมถึงบริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยมี
ระบบ และรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กร ตามวิธีปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
2. การกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเหมาะสมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังคม และระดับประเทศ ดูแล
การบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
บริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุก
ระดับขององค์กร สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญ หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
องค์กร
4. ความรับผิดชอบในหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความ
เสียหาย หรือถูกนาไปใช้เพื่อการอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
“ทรัพ ย์สิน ” หมายถึง ทรัพ ย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการณ์ทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
6. การติดตาม และประเมินผล
ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทาง
การเงิน และแผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนดไว้
รวมทั้งประเมินผลงานของผู้บริหารโดยสม่าเสมอ
1

ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา ผูซ้ งึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารราย
ทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
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7. การปฏิบัติต่อพนักงาน
นอกจากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามที่กาหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว
กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
4) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความสุจริต
ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึง และสม่าเสมอ
6) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้
1) ดาเนิ นกิจการ และบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2) ดาเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นอย่างดีที่สุด
3) รายงานความก้าวหน้าจากการดาเนินงานตามมติคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ที่สาคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
4) ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้
5) ต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชา และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในรับทราบ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได้
6) การไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตาแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วน
ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อานวยการขึ้นไปจะต้ องได้รับ ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดารงตาแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
7) ผู้บริหารหมายรวมถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลัง
การประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และของบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะที่ ถื อ ในบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี้
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ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ ทาขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8) มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินกิจการ และการบริหารงานประจาวัน
ด้วยค่ าใช้จ่ายของบริษั ทฯ เพื่ อให้มีค วามรอบรู้ และเพิ่ มทัก ษะความสามารถในการปฏิบัติ งาน
นอกจากนี้ สาหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้า
รับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อัน
นามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
-

9. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1) ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทน
ระยะยาว ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ล ะคราวไป เช่ น Employee Stock
Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อันเป็น
การสร้ างแรงจู งใจในการท างานเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายขององค์ ก ร โดยค่ าตอบแทนดั งกล่ าวได้
กาหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผล
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI)
2) คณะกรรมการบริษั ท ได้ จัด ให้ มี รายงานเกี่ ยวกั บ ค่ าตอบแทนผู้ บ ริหาร ซึ่ งรวมถึ งการเปิ ด เผย
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1. ปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เอาใจ
ใส่และเคร่งครัดต่อการดาเนินกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณ ภาพ ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องด้วย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด
1.3 ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษั ทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่ อประโยชน์ ตนหรือผู้ อื่น เว้น แต่จะได้แจ้งให้ผู้ บังคั บ บัญ ชาและฝ่าย
ตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นได้
2. การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
2.1 เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
2.2 พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการอัน
แสดงถึงความไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
2.4 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
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3. การรับหรือให้ประโยชน์
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้ หรือเสนอจะให้ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
กับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจาหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจ
กับบริษัทฯ หรือให้ความชอบพอ หรือความสนิทสนมกับผู้ค้าของบริษัทฯ รายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษใน
ประการที่อาจทาให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าความสั มพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติ หรือเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้
4. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1 ไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจาเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้ าที่ของ
รัฐหรือบุคคลที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
4.2 ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีได้รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใด
และไม่สามารถส่งคืนได้ให้นาส่งแก่หน่วยงานกลางของบริษัทฯ เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
ต่อไป
5. การจัดทารายงานและงบการเงิน
ลงรายการบัญชี จัดทารายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับรายการที่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
6. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดย
จงใจ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีส่วนนามาซึ่งความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ เสียภาพลักษณ์หรือ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้
7. การรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือสร้างความเสียหายแก่
บริษัทฯ รวมถึงพึงรักษาเกียรติและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
8. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่นาไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจาก
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น
“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
9. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9.1 รักษาและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
9.2 ไม่นาทรัพย์สินทางปัญ ญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไป
ทาซ้า ดัดแปลง หรือนาไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
9.3 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจ
นาไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น
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10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษั ท ฯ
อย่างเคร่งครัด
10.2 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการทางาน
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
11. การใช้ข้อมูลภายใน
11.1 เก็บรักษาและจัดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลั ก ทรัพ ย์ (Market Sensitive Information) โดยมี วิธี ในการเข้ าถึ งที่ เหมาะสมและ
ไม่เปิดเผยให้กับพนักงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11.2 ไม่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติ
การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น ซึ่งทาให้บริษัทฯ
ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ
12. ความขัดแย้งทางประโยชน์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการมีกิจกรรม หรือการกระทาอันอาจทาให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อย
กว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม นโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียของตน กิจกรรม หรือการกระทาอันอาจทาให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อย
กว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษัทฯ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าว การ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทาดังต่อไปนี้ด้วย
12.1 การแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
พนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
12.2 การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว
หรือกับครอบครัว หรือญาติ พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมี ผลกระทบให้เกิด
การขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น
- ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ดารงตาแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทาธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ทาการค้าสินค้าหรือบริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทาการผ่านผู้อื่น
หรือบริษัทย่อย
12.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูล
อันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
12.4 พนั ก งานพึ งละเว้น การถือหุ้น ในกิ จการคู่ แข่งของบริษัท ฯ หากพนั กงานกระท าการ หรือ
ละเว้นการกระทาการที่ควรทาตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงาน
ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทาธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทาง
มรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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13. การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์
พนักงานพึงส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณ ภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และรวดเร็วแก่
ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้ าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณ ฑ์หรือบริการ นอกจากนี้ พนักงานพึงรักษาความลับของ
ลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
14. การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา
หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้อง
รีบแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
15. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิ ธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
16. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทา
ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ทั้งจากพนั กงานและผู้ มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถู กต้ อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง

ธันวาคม 2561

15

2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
รั ก ษาภาพพจน์ ที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ ไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ อั น เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณของการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทั้งบริษัทฯ ไว้
แนวปฏิบตั ิ
1. การรับของขวัญ การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ
1.1 การรับของขวัญหรือของกานัล
ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส ซึ่งอาจถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้าง และส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน กรณีได้รับของขวัญหรือสิ่งของอื่น
ใดและไม่ ส ามารถส่ ง คื น ได้ ให้ น าส่ ง แก่ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ การกุ ศ ลหรื อ
สาธารณประโยชน์ต่อไป
อนึ่งการให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าต่าในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่
เครื่องเขียนที่มีลักษณะเป็นของชาร่วยในวันขึ้นปีใหม่ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกี่ยวกับการ
จัดซื้อและจัดจ้าง
1.2 การรับเลี้ยง
การรับเลี้ยงให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไม่จาเป็น ในกรณีที่จาเป็น ควรจะ
ผลัดกันออกค่าใช้จ่าย การยอมให้ผู้ค้าเลี้ยงรับรองหรือออกค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองหรือ
ความบันเทิงต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวอาจถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ
1.3 การให้ความชอบพอเป็นพิเศษ
ละเว้นการทาความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิดความ
ไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทาให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมทา
การค้ากับบริษัทฯ จนทาให้บริษัทฯ เสียภาพลักษณ์ได้
2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง
2.1 การจัดซื้อ ไม่ควรดาเนินการจากการเจาะจงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ
หรือพยายามเลือกสรรคุณ ลักษณะที่โน้ม เอียงไปทางผลิตภั ณ ฑ์นั้ นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมี
เหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจาเป็นเท่านั้น
2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลนั้นๆ การเชิญผู้ค้า
ที่เพียงเพื่อให้ครบจานวนตามระเบียบโดยไม่คานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้ อผูกพัน จะ
ทาให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ค้าที่ดีรายอื่นๆ ด้วย
2.3 ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร
กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
2.4 ในกรณี ที่ ทาการประมูลแล้วไม่ตัดสินใจซื้อหรือจ้าง ควรจะบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และถ้ามีการ
ประมูลครั้งต่อไป ผู้ที่เสนอรายเดิมจะต้องได้รับโอกาสเท่าๆ กันด้วย
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3. การปฏิบัติตนต่อคู่ค้า
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริต
และความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่างๆ ที่บริษัทฯ กาหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัคร
เข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
3.3 การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทาอย่างรวดเร็วรัดกุม
และให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจทาให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเช่นกัน
3.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ทางานบริษัทฯ ด้วยการกระทาใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสีย
ให้กับรัฐ
4. ลาดับการเลือกซื้อสินค้า
4.1 ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อีกด้วย
4.2 ไม่ควรซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้ผลิตอื่น หากบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้และมีจาหน่าย
อยู่ในตลาด ยกเว้นในกรณี ที่จาเป็นจริงๆ เช่น มีอุปสรรคในเรื่องการมีจาหน่าย ณ จุดที่ต้องการ
หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่จาเป็น หรือให้ประโยชน์มากกว่า

ธันวาคม 2561

17

หมวดที่ 3
การกากับดูแลกิจการที่ดี
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทส าคัญในการ
กากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสี ย เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิส ระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นาซึ่งต้องกากับ
ดู แลให้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ ดี ซึ่ งครอบคลุ มถึ ง (1) การกาหนดวัตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายหลัก (2) การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากร และ (3) การติดตาม ประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 12 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่น
ใด
2. คณะกรรมการบริษั ทประกอบด้ วยกรรมการอิ สระอย่ างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด ทั้ งนี้
กรรมการอิ สระต้ องมี ค วามเป็ น อิ สระจากการควบคุ ม ของผู้ บ ริ หาร และผู้ ถื อหุ้ น และต้ องไม่ มี ส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการอิสระ
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม2 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง3 ของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
ผู้มอี านาจควบคุม หมายถึง ผู้ถอื หุน้ หรือบุคคลอืน่ ซึง่ โดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนือ่ งจากการเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือได้รบั มอบอานาจตามสัญญา หรือการอืน่ ใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้า
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้
(ค) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของตน
ใน การกาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษทั
(ง) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์มกี ารดาเนินงานในบริษทั หรือมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั เยีย่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคลทีม่ ี
ตาแหน่งซึง่ มีอานาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษทั นัน้
3 ผูท
้ เี่ กีย่ วข้อง (พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258) หมายถึง
(1) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
2

ธันวาคม 2561

19

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ หรื อของผู้ มี อานาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ4 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่ างอิ สระของตน รวมทั้ งไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี นั ยหรือผู้ มี อานาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญ ชีซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถื อหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษั ทย่อยหรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรื อเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
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(3) ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ ส่วน
(4) ห้างหุน้ ส่วนจากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรือเป็นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความ
รับผิดทีม่ หี นุ้ รวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจากัด
(5) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุน้ ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ
สามสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้ หรือ
(6) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุน้ ส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษทั ตาม (5) ถือหุน้
รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(7) นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นผูแ้ ทนของนิตบิ คุ คล
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อนื่ ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการเห็นถึงความสมเหตุสมผลถึงความจาเป็นดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Based) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ ด้านบัญชีและการเงิน
ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้
มี ป ระสบการณ์ ในธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น กิ จ การ โดยจะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ที่ มี
รายละเอียดเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่ดารงตาแหน่งในคณะอนุกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนใน
การแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อน
อานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
7. จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึง
จานวนปีการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
8. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมี
ความโปร่งใสชัดเจน
9. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดาเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ห รื อ ห ลั ก สู ต ร Director Certification Program
(DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
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คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. มีคุณ สมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทางานที่ดี
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. มีความสนใจในกิจการของบริษั ทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ ได้อย่างเพี ยงพอ สาหรับ ผู้ที่เคยเป็ น
กรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอันที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนั้ น บริษั ทฯ จะให้ ค วามสาคั ญ กั บบุ ค คลที่ มี ความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติก ารท างานที่ ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ก ว้างไกล รวมทั้งมี คุณ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุ ทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ
จัดทาตารางความรู้ความชานาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
สรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจาเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ
และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director
Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความหลากหลายของกรรมการ
การสรรหากรรมการจะคานึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่ง
รวมถึ งประวัติ การศึ กษา ประสบการณ์ ในวิชาชีพ ทัก ษะและความรู้ โดยไม่ได้ จากัด เพศ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษัทฯ และการกากับดูแลการดาเนินการของบริษัทย่อย ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
(Accountability to Shareholders)
2. กาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการโดยคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดย
คานึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. กาหนดและกากับให้มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจาปี วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักให้พนักงานรับทราบและเข้าใจโดยทั่วถึง
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4. เป็นผู้นาองค์กรในการบริหารกิจการโดยกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และกลยุทธ์การดาเนินงาน รวมถีงนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
5. ก าหนดนโยบาย เป้ าหมายหลั ก และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ (Direct) และก ากั บ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับ
การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จ สู ง สุ ด ให้ แ ก่ กิ จ การ และความมั่ ง คั่ ง สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น (Maximize
Economic Value and Shareholders’ Wealth) รวมถึงนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้จัดสรร
ทรัพยากรสาคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
6. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความ
ต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
7. ติ ด ตามการด าเนิ น กิ จการของบริษั ท ฯ ตลอดเวลาและตระหนั ก ถึ งการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อกาหนดในสัญ ญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเรื่ อ งที่ ส าคั ญ อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ฯ ให้ ค ณ ะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
8. ติ ด ตามดู แลให้ ฝ่ ายจัด การน าแผนกลยุ ท ธ์ไปถ่ ายทอดเป็ น แผนด าเนิ น งาน (Operational Plan)
รวมถึงประเมินผลการดาเนินงาน และกากับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนเรื่ อ งที่ ส าคั ญ อื่ น ๆ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน
9. บริหารกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดี สร้างคุณค่า
ระยะยาว (Creating Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Resilience)
10. ดูแลให้กรรมการทุกคนและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงตัดสินใจและทารายการโดยไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
11. กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกาหนด
มาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่ จะคั ดค้านการกระทาของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ าย
จัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจาทุกปี
13. ดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
14. จัด ให้ มีระบบทางบั ญ ชี การรายงานทางการเงิน การควบคุม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
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15. มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดย
จัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
16. จัดให้มีการสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพั ฒ นาผู้บริหารระดับสูงและ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินและโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
17. จัด ให้ มีก ารก าหนดค่ าตอบแทนบุ ค ลากรที่ เหมาะสม สร้างแรงจู งใจในการทางาน และสูงกว่าหรือ
เทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล (Key
Performance Indicators: KPI) โดยมีค่าตอบแทนระยะสั้นคือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส
รวมถึ ง ค่ าตอบแทนระยะยาวซึ่ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ล ะคราวไป เช่ น Employee Stock Option
Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น
18. แต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ทราบ ดู แลการจัด การเอกสารการประชมุค ณะกรรมการบริษัท เอกสารสาคั ญ และกิ จกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเปิดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
19. รายงานให้ผู้ ถื อหุ้น ทราบถึงสถานภาพขององค์ ก รโดยสม่ าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
20. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ
รายบุคคล เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไป
21. รายงานการถือหลักทรัพ ย์บริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจาทุ ก เดื อ น และต้ องแจ้ งให้ บ ริษั ท ฯ ทราบโดยมิ ชั ก ช้ า เมื่ อ มี ก รณี
ดังต่อไปนี้
- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง5 มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
- ตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
22. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน
หรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลัง
การประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
23. กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบการดารงตาแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ
24. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
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บุคคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ในลัษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลทีม่ อี านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีทบี่ คุ คลนัน้ เป็นนิตบิ คุ คลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
(2) คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลตาม (๑)
(3) นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมกิจการ
(4) บุคคลอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมือ่ บุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษทั ทาธุรกรรมทีใ่ ห้ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุ คลดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลตาม (1) หรือ (1) จะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสาหรับการทาธุรกรรมนัน้
อานาจควบคุมกิจการ หมายถึง
(1) การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ คุ คลหนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ คุ คลนัน้
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของนิตบิ คุ คลหนึง่ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่วา่ เพราะเหตุอนื่ ใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กงึ่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
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25. กรรมการอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์
การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนิน กิจการ
ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
26. ในกรณี ที่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
27. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ
แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
28. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
และความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
29. มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทมี หน้าที่ในการพิ จารณาความเหมาะสมของบุ คคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่ อย เพื่ อ
ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้อง และหลั กเกณฑ์ของกฎหมายหลั กทรัพย์ และตลาดหลั กทรัพย์ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดาเนินการต่าง ๆ การ
กู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้าประกัน และการ
ดาเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
31. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้าทารายการ (ในกรณี ที่
ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
32. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่องสาคัญ ต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึ ง
ปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
33. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
34. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
35. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจ
ช่วงที่ทาให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมี ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลัก ษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น
36. พิจารณากาหนดและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ ซึง่ เป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
3. กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่
ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ หากประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ
ต้องมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพี ยงพอที่ฝ่ายจัด การจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญ หา
สาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมถึง
ประเด็นการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงาน
ของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง
- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- แผนงานและงบประมาณประจาปี
- การลงทุน ดาเนินโครงการต่างๆ ทาสัญญาที่สาคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- การปรับโครงสร้างการบริหาร
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- การกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกาหนดแนวทางการกากับดูแล
บริษัทดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทดาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร
การจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
- การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินให้มีความน่าเชื่อถือ
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คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดาเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ กล่าวคื อ การ
จัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตาม
กรอบนโยบายที่กาหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทางานของฝ่าย
จัดการ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
- เรื่องทีม
่ ีข้อกาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจและหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและบริหารงานประจาวัน
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จากคณะกรรมการอย่ างเคร่ ง ครั ด ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และตามความจาเป็น ทั้งนี้ ฝ่าย
จัดการจะจัด ทารายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไ ม่ได้มีการประชุมเพื่ อ
นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมแก่กรรมการหรือผู้แทนของ
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนั ดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายบริหารมี
หน้ าที่ ต้ องให้ สารสนเทศที่ เหมาะสมและทั น เวลาแก่ ค ณะกรรมการบริษั ท โดยได้ รับ สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
5. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี
(กรณีมีการประชุม 12 ครั้ง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 9 ครั้ง)
6. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุม ทั้งนี้ หากประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม
พิจารณากาหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคาขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุ
เรื่องอื่นที่สาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
7. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการเสนอ
เรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
8. ก่อนการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
9. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย
10. ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควร
เกิ น 3 วาระติ ด ต่ อ กั น เว้ น แต่ ก รรมการคนใด มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง นานกว่ านั้ น
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการราย
ดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุ ณ สมบั ติ หรือมี ลั กษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยบริ ษั ทมหาชนจากั ด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่) เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมครั้งถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
ดารงตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของ
การประเมินตนเองรายบุคคลด้วยตนเอง (Self-Evaluation) และแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึง
การประเมินตนเองรายคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาสาหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์โดยมี
การทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ
3. บริษั ท ฯ อาจจัด ให้ มี ที่ ป รึก ษาภายนอกมาช่ วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็ น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีและเปิดเผยในรายงานประจาปี
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ (ค่ าตอบแทนรายเดื อน เบี้ ยประชุ ม ต่ อครั้งที่ ม าประชุม และโบนั ส)
สอดคล้องกับกลยุ ทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ข้อกาหนดของคณะกรรมการบริษัท เรือ่ ง แผนการสืบทอดตาแหน่งและการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบ
ทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงได้กาหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า
หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้า
รับการคัดเลือกในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เป็ น ผู้ พิ จารณาหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหา พั ฒ นา
ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทดาเนินการให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็น
ประจาทุ ก ปี ถึ งสิ่งที่ได้ ท าไปในระหว่างปี และควรพิ จารณาควบคู่ กับ แผนสื บ ทอดต าแหน่ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
ขั้นตอนการสืบทอดตาแหน่ง
1. กาหนดตาแหน่งบริหารที่ต้องจัดทาแผนการสืบทอดงานประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน พิ จารณาก าหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์
(Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละตาแหน่งงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณากาหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่
สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละตาแหน่งงาน
4. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มี
คุณ สมบัติเข้าข่ายได้รับคั ดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดั บสูงเทียบกับระดั บ
Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้า
ข่ายได้รับคัด เลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเพื่อให้มีความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิ บัติงานและผลการพั ฒนาตามแผนพั ฒนารายบุ คคลของ
ผู้ บริ หารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เข้ าข่ ายได้ รั บคั ดเลื อกเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและผู้ บริ หารระดั บสู งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นระยะโดยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
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คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยทา
หน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระที่จะ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ก ารในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ งถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สาคั ญ ของ
คณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าการดาเนินการขององค์กรเป็นไป
ตามข้อกาหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
มติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
4. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากลอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษั ทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ
ได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. มีอานาจในการสอบทานผู้ที่ เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ. รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่าผู้ ถื อหุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯเสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและเสนอต่อผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
พิจารณาเพื่อเสนอกฎบัตรให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากาลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายใน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อด าเนิน การปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น สมควร หากคณะกรรมการของบริษัท หรือ
ผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดั ง กล่ าวต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของกิจการตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
มีอานาจในการเรียกข้อมูลหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อนามาใช้ประกอบการ
พิจารณา
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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การประชุม
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ แต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจาก
กรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ครบกาหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ลาออก
- ตาย
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ ยื่นใบลาออก พร้ อมชี้ แจงเหตุ ผลการลาออกต่ อประธาน
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและสมควร
5. กรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้ งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบทันที
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6. ในกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตาแหน่ง
ที่ ว่ า งลงนั้ น ได้ เว้ น แต่ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าต าแหน่ ง ที่ ว่ างลงนั้ น ส่ ง ผลให้ อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตาแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็ว และจะต้องไม่เกินกว่า
3 เดือนภายหลังจากที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตาแหน่งได้
ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมี
กรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล
2. คัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิ จ ารณ าโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบของคณ ะกรรมการบริ ษั ท ให้ เหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงกาหนดวิธีการสรรหาและคุณ สมบัติของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. ด าเนิ นการสรรหาและเสนอแนะผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ งกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก าหนดหลั กเกณฑ์ หรือวิธี การก าหนดค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารและ
ผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนาเสนอต่อผู้ถือหุ้ น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
เป็นประจาทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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8. พิจารณากาหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงแต่ละตาแหน่งงาน
9. พิจารณากาหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงแต่ละตาแหน่งงาน
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยในรายงานประจาปี
11. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่ อไปได้อีก
วาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น สภาพจากการเป็ น กรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนและ/หรื อ
กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพ
ฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ค วามชานาญด้านการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล
2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เสนอแนวปฏิ บั ติ ด้ านการก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี การต่ อต้ านคอร์รั ป ชั่น และการดู แลสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริษัท
6. มอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
คณะทางานเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม
7. กากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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8. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
9. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้
อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลและ/หรือ
กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้ น
สภาพ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ควรเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชานาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน
2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตาม ประเมินผลโครงการการดาเนินการตามกลยุทธ์ และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งใน
และต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สาหรับโครงการ
ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 35
ล้านบาท
4. พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
5. สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกลั่นกรองการลงทุนที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณี ที่กรรมการพ้ นสภาพจากการเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุ น ให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารงตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
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3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
แนวปฏิบตั ิ
1. การบริหารความเสี่ยง
บริษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริหารความเสี่ยงทั้ งองค์ ก รอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ มั่ น ใจว่าบริษั ท ฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้และเพิ่มความสาเร็จในการดาเนินงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี รองรับ
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ค ว าม เสี่ ย ง ทั้ ง อ ง ค์ ก ร (Enterprise-wide Risk Management Committee : ERMC) ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสู ง ทาหน้าที่กาหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กร
และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุมความเสี่ยงทาง
กลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และความเสี่ยงสาคัญ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บ ริ หารทาหน้าที่ก ากั บดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ มีประสิท ธิภาพขึ้นใน
องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสร้างความ
มั่ น ใจว่ ามี ก ารด าเนิ น การที่ เหมาะสมเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ได้ ม อบหมายให้ ส ายงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงาน และสนับสนุนผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการดาเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้หน่วยงาน
ต่ าง ๆ จั ด ให้ มี ผู้ ป ระสานงานด้ านความเสี่ ย งประจ า หน่ ว ยงาน (Risk Coordinator) ท าหน้ า ที่
ประสานงานบริ ห ารความเสี่ ย ง ดู แ ลแผนจั ด การความเสี่ ย ง ประสานงาน ติ ด ตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงระดับสายงาน รวมถึงบริษัทย่อยมายังสายงานยุทธศาสตร์
องค์กร เพื่อประมวลผลและสรุปนาหารือในที่ประชุมผู้บริหารต่อไป
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Process)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรของบริษัทฯ จะประยุกต์ใช้หลักการของ COSO Enterprise
Risk Management (COSO ERM) และ ISO 31000 โดยในเบื้องต้น ตามโครงสร้างธุรกิจที่กาหนดให้
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ น Operating Holding Company จะท าหน้ าที่ ในการก ากั บ ดู แ ลให้ สายงานต่ าง ๆ
รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ โดยกาหนดให้มีระบบงาน ดาเนินการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
บริษัท โดยนาเข้าเป็นระบบควบคุมภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
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บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงาน หรือขององค์กร โดยในการกาหนดความเสี่ยง
แต่ละปีจะวิเคราะห์ประมวลผลจากแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจองค์กรระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) แนวโน้ม
สถานการณ์ เศรษฐกิ จของโลกและประเทศไทยในปี ถั ด ไป ปั จจัย เสี่ ยงทั้ งภายในและภายนอก และ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผลการบริหารความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า
จากนั้นได้มีการกาหนดแนวทางมาตรการที่ใช้ ในการควบคุมบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง
เพื่ อสามารถจัด การความเสี่ยงให้ อยู่ในระดั บที่ องค์ ก รยอมรับ ได้ และสร้างความมั่น ใจในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงาน และติดตามประเมินผลความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์ กร โดยนาหารือเป็ นระยะในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่ อ
ติ ด ตามปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งและมาตรการควบคุ ม ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น อย่ างสม่ าเสมอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะนาผลการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว เพื่ อใช้ประกอบในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
Audit) โดยกาหนดเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) และแผนการตรวจสอบภายในประจาปีต่อไป
โดยความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
2. การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร สานักกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่กากับดูแลให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ปฏิ บัติ งาน ความเชื่อถื อได้ ของรายงานทางการเงินและการบัญ ชี และการปฏิ บัติ ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งทารายงานข้อมูลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล (Enterprisewide Risk Management Committee : ERMC) ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญ ชา
ระดับผู้จัดการส่วนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน
1) ความสาคัญของระบบควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ฝ่ายจัดการกาหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน
ก. ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง าน (Effectiveness and Efficiency of
Operations)
ข. ความ เชื่ อ ถื อได้ ของรายงานทางการเงิ น และการบั ญ ชี (Reliability of Financial
Reporting)
ค. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Applicable Laws
and Regulations)
2) องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในขององค์กร ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
ก. สภาพแวดล้อมของการควบคุม คือการกาหนดบรรยากาศในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เช่น
- การกาหนดข้อบังคับ หรือจริยธรรมของพนักงาน
- การกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอานาจหน้าที่
- นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ข. การประเมิ น ความเสี่ ยง คื อการประเมิ น เพื่ อให้ ท ราบว่า องค์ ก รมี ค วามเสี่ย งอย่ างไร อยู่ ใน
ขั้นตอนการดาเนินงานใด กระบวนการทางานใด และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการพิจารณาเพิ่มแผนการจัดการที่ดี เช่น การกาหนดอานาจ
อนุมัติที่ชัดเจน การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงสัมพันธ์ กับ
การควบคุ ม ภายใน เนื่ อ งจากมี ค วามเสี่ ย งจึ ง ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม และระดั บ ความเสี่ ย งใน
กระบวนการทางานเป็นตัวกาหนดกิจกรรมควบคุม
ค. กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบาย มาตรการ และวิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการนามาใช้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงได้ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่
- การกาหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
- การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review)
- การควบคุมทรัพย์สินทางกายภาพ (Physical Control)
- จัดทาดัชนีวัดผลการดาเนินการ (Performance Indicators, KPIs)
- การจัดทาเอกสารหลักฐาน (Documentation)
ง. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความสาคัญ
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการพิจารณาสั่งการ
วางแผน และใช้เป็นเครื่องชี้นาในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยข้ อมูลข่าวสารที่
ดีควรจะมีคุณ สมบัติเหมาะสมกับการใช้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความปลอดภัยสาหรับข้อมูลในการใช้งาน
จ. การติดตามและประเมินผล จะต้องติดตามและทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ หากเกิดข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในประการใด จะได้สั่งการ
และแก้ไขต่อไป
3. ระบบการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในขององค์กร ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานใน
องค์กร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกหน่วยงานในองค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญ ชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยทาหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
จัดการ เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่องค์กรกาหนดขึ้น สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด กฎระเบียบที่มีช่วยค้นหาข้อบกพร่อง
จุดอ่อน และให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจาก
โครงสร้างหน่วยงานที่กาหนด ทาให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยสามารถ
รายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารได้ ต ลอดเวลา นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังได้กาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ทุก 3 ปี เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
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3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทาหน้าที่แทน
ตนและมีสทิ ธิตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนัก
และให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิ
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานซึ่งรวมถึง
- สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกาไร
- สิ ทธิ ได้ รั บสารสนเทศที่ เพี ยงพอทั นเวลาในรูปแบบที่ เหมาะสมกั บการตั ดสิ นใจที่ มี ผลกระทบต่ อบริษั ทฯ
และตนเอง
- สิ ท ธิ เข้ าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายฯ กาหนด โดยอานวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิประการอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย
2. ในการประชุม ผู้ถือหุ้ น ใช้เกณฑ์วัน กาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลา
พิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญ ประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่บริษัทฯ
ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา
ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจานวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดย
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มากกว่า 30 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือสมควรประการอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะ
ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่าง
เต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเร็วที่สุด
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกาหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้
ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรายงานประจาปี
และหนั งสื อมอบฉั น ทะ ซึ่ งมี ค าชี้แจงรายละเอี ยดของเอกสารหลั ก ฐานที่ ต้ องใช้ ในการมอบฉั นทะ
ประกอบกับเอกสารการประชุม
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงล่วงหน้า ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวาระที่
นาเสนอของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการเข้า
ประชุม เพื่อตอบคาถามแก่ผู้ถือหุ้น
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7. อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- สารองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (ถ้ามี)
- ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพื่ อให้มีประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส
8. จัดให้มีคนกลางทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัทฯ
9. ก่อนการประชุม จัดให้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่
ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
10. ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คาถาม รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
11. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
12. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท
เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม รวมถึงขอคาอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม
13. หลังการประชุม ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึง มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการประชุมจะเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของ ตลท. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และนาส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความเห็นในที่ประชุม

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
จะกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
แนวปฏิบตั ิ
1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงได้รับสารสนเทศที่จาเป็นเพียงพอและทันเวลาจากบริษัทฯ
2. ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด
4. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
5. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
6. กรรมการและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ และการไม่หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ
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3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษัท ฯ มีค วามมุ่งมั่ นที่ จะดู แลผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ตามสิ ทธิ ที่มี ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ต่อไป
แนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเคารพหลัก
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้ยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมายจรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียอื่นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็น และสมควรเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
การคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม พร้อมทั้งกาหนดเป็นนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่าน
เว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ปฏิ บั ติ อย่ างเป็ น ธรรมและเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยไม่ มี ก ารกี ด กั น ทางเพศ ก าหนดค่ าตอบแทน
สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอิง
ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ดูแล
สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สูงสุด โดยคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณ ฑ์และการบริการอย่างถูกต้อง
เพียงพอโดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและ
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์
รัปชัน และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน
5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย
6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญา
และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้าประกัน การบริหารเงินทุนและการชาระหนี้
ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข
7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจาเป็นเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินธุรกิจ
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมโดยนาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาสร้าง
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสาคัญกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
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3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ที่ส าคั ญ ทั้งข้อมู ล ทางการเงินและมิ ใช่ทางการเงินอย่ างถู กต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ
แนวปฏิบตั ิ
ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content)
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้
ข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสาคัญอย่างที่สุดในการสื่อสาร
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่าเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต
ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจาเป็นในการเก็บ
ความลั บ ทางธุ รกิ จเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ทางธุ ร กิ จที่ สาคั ญ และกลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น งาน ทั้ งนี้ น โยบายนี้ จะ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจาปี รายงาน
ผลการดาเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการพูดโดยวาจาทั้งการประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่
จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ (ตามที่ ระบุในกฎหมาย) และสนับสนุนให้
บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้
ผูม้ ีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล (Authorized Spokesperson)
บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ ผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ
นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ
และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
อาจมอบหมายให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ/หรื อ ผู้ ใดในการให้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ ละสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
สื่อสารมวลชนโดยมีขอบเขตอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ทั่วๆไป และข้อมูลด้านการเงินในอดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิ จกรรมการประชาสัมพันธ์ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้
รับสิทธิในการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว ยกเว้นผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูล ของบริษั ท ฯ หรือเป็น การเปิ ด เผยข้อมู ล เพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ ท างธุรกิ จภายใต้ สัญ ญารัก ษาข้อมู ล
ความลับ
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สารสนเทศทีเ่ ปิดเผยอย่างสม่าเสมอ (Regular Information)
สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและรายงาน
ของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ ปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทารายงาน
เชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจาปี เพื่ อขยายความเรื่องที่สาคั ญและยากที่จะเข้าใจและชี้ แจงนโยบายที่
สาคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจานวนครั้งที่กรรมการและ/หรือ คณะอนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
เปรียบเทียบกับจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะอนุกรรมการไว้ด้วย
สารสนเทศที่มีนัยสาคัญ (Material information)
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมู ลนั้นจะได้รับการ
เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจาเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบ
บัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า
บุค คลดั งกล่าวได้ ใช้ ค วามระมั ด ระวังเพื่ อรัก ษาไว้ ซึ่งความลั บไว้ หากมี ข้อมู ล ใดที่ ไม่ ค วรถู ก เปิ ด เผยได้
เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกาหนดอื่นๆ หรือหากจาเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว
ในบางสถานการณ์ ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น
ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะ
เปิดเผยต่อสาธารณชน
ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการ
ผ่านระบบการจัด ส่งข่าวของตลาดหลั กทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็ นที่ เรียบร้อยแล้ ว เว้น แต่ในกรณี ที่ มี
ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญจน
ส่งผลให้ผู้ที่นาข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports)
บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดล วิธีประมาณค่า
และสมมติ ฐานที่ แตกต่ างกั น แต่ จะมุ่ งเน้ น ท าความเข้ าใจต่ อนั ก วิเคราะห์ ในกรณี ที่ พ บว่ ามี ค วามเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจนอาจมีผลต่อประมาณการอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนที่อ่าน
บทวิเคราะห์ดังกล่าว
ทรรศนะต่อธุรกิจและข้อมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information)
ในกรณีที่มีการแจ้งประมาณการผลประกอบการระยะสั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ
อาจจัด ให้ มี ก ารเผยแพร่ข้ อมู ลดั งกล่ าวในช่ องทางต่ างๆ ได้ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ
เพิ่ มเติ มทั้งแผนงานปัจจุบัน แผนกลยุ ทธ์และการประมาณการในอนาคต ในส่วนที่ เป็นข้อมูลที่ เกี่ ยวกั บ
อนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การประมาณการที่เกิดขึ้นจะถูกกาหนดโดยใช้สมมติฐาน
หลักของผู้บริหารโดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ ด้วยหลักการ
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ดาเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณา และเข้าใจว่าผลการ
ดาเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากผลการประมาณการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Code of Conduct)
1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความ
เท่าเทียมกัน
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอและ
ทันเวลา
3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ ยวข้อง
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. นัก ลงทุ นสัม พั น ธ์ต้ องรัก ษาข้อมู ลความลับ ของบริษั ท ฯ และไม่ เปิ ด เผยข้อมูล ที่ยังไม่ ได้ เปิด เผยต่ อ
สาธารณชน
5. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Webpage)
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ห น้ า นั ก ลงทุ น สั ม พั นธ์ (Investor Relations) อยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ
www.bbgigroup.com และมีช่องทางติดต่อทางอีเมล IR@bbgigroup.com เพื่อให้ผู้ลงทุน และบุคคล
ทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุ
ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบหรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กั บข้อจากัดของ
เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
แนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ซึ่งให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันความปลอดภัย ความมั่นคง
สุ ข อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของสาธารณะ ครอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
บริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสาคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยนาข้อบั งคับเหล่านี้ มาเป็ นโอกาสในการปรับปรุงการด าเนิ นการให้
เหนือกว่าสิ่งที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง
อาชี วอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม และพลั งงานขึ้ น โดยถื อเป็ น หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงของผู้ บ ริ ห าร
พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทางานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ
1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึง
ข้อกาหนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน และกระบวนการทางาน ไม่ส่งผลกระทบเสียหายทั้งต่อตนเอง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษ การ
รั่วไหล และการสูญเสียของน้ามัน
4. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศที่จาเป็น รวมทั้งการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. ใช้ทรัพยากร ได้ แก่ พลั งงาน น้ า สารเคมี อย่ างคุ้ มค่ า เป็ นไปตามเป้ าหมาย และด าเนิ นการทบทวน
ปรั บปรุ ง เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการใช้ ทรั พ ยากรขององค์ ก รอย่ างต่ อเนื่ อง เหมาะสมกั บ ขนาดการใช้
ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนาของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย การประหยัดพลังงาน
7. วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ทาให้เกิดของเสีย
น้อยลง และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความ
มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ให้มีความทันสมัย และต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมให้มีการนานโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในบริษัทในเครือ องค์กรคู่ค้า เพื่อมุ่งสู่สังคมสีเขียว
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หมวดที่ 4
การต่อต้
อต้านคอร์รัปชัน
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4. การต่อต้านคอร์รัปชัน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณี
ใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างเข้มงวด
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตาแหน่งหน้าที่หรือใช้อานาจใน
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ
เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้
ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
เป็นต้น
การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่ อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานเพื่อระดมทุนหรือ
บริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น
แนวปฏิบตั ิ
1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 กรรมการ พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ทาให้
บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
1.3 กรรมการ พนักงานจะไม่ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพือ่ การกุศลและเงินสนับสนุน
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้ องนาไปใช้
สาหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้เป็นข้ออ้างสาหรับการ
คอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
3. การเลีย้ งรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กรรมการ พนักงาน ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้
การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจาเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทา
ธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญ ชา
ตามลาดับชัน้ เพื่อทราบ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ศึกษาและกลั่นกรอง
งานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั่ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
- กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และพัฒนาระบบการ
จัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการ : เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ท าหน้ าที่ ศึ ก ษาติ ด ตามแนวทางการก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี ทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่ อ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน
การกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ฝ่ายจัดการ : สายงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร
- ทาหน้าที่ประสานงาน ประเมินผล ให้มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในขององค์กร โดยดาเนินการเพื่อพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน
- ประสานงานและสนั บ สนุ น พนั ก งานในการด าเนิ น กระบวนการบริ หารความเสี่ ย งให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย
ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ในการปฏิ บัติหน้าที่ หากพบหรือมีข้อสงสั ยว่ามี รายการหรือการกระทาซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่ างมี
นัยสาคั ญ ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ รวมถึ งการทุจริต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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ฝ่ายจัดการ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรการปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
คอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปสื่อสาร
และปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
การต่อต้านคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่
ลดตาแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัท
ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัท ฯ สื่อสารนโยบายการกากับ ดู แลกิจการที่ ดี และมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชั น รวมถึงช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้ อร้องเรี ยนภายในบริษั ท ฯ ผ่ านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลั ก สู ต ร
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ กิจกรรม CG Day ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ พบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้
มั่ น ใจว่ าฝ่ ายสนั บ สนุ น และด าเนิ น งานมี ท รั พ ยากรและบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะเพี ย งพอต่ อ การน า
มาตรการมาปฏิบัติ
4. บริษัท ฯ สื่อสารนโยบายการกากับ ดู แลกิจการที่ ดี และมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชั น รวมถึงช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มี
อานาจควบคุม ตัวแทนทางธุ รกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มี ส่วนได้เสียผ่านหลากหลาย
ช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ รายงานประจาปี นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทย่อย กรรมการ
ผู้แทนของบริษัทฯ จดหมายถึงคู่ค้า คู่มือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็นต้น
เพื่อทราบและนามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
5. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกาหนดวงเงิน ตารางอานาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ
ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชั่น เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้
ใช้เป็นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชั่น และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตาม
นโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจที่ สาคัญ รวมถึงงานจัดซื้อและทา
สัญ ญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไข
ที่เหมาะสม
7. บริษัท ฯ จัดให้มี กระบวนการบริหารบุ คลากรที่ สะท้ อนถึ งความมุ่งมั่ นของบริษัท ฯ ต่อมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการ
เลื่อนตาแหน่ง
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8. บริษัท ฯ จั ดให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในครอบคลุ ม ทั้ งด้ านการเงิน การบั ญ ชี การเก็ บ บั น ทึ กข้อมู ล

9.

10.

11.

12.
13.

รวมถึ งกระบวนการอื่น ภายในบริษั ท ฯ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ มาตรการต่ อต้ านคอร์รัป ชั น และมี ก าร
ประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อหารือผลการควบคุมภายในที่
บุคลากรปฏิบัติงาน
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจ กาหนดระดับความสาคัญของความเสี่ยง และ
มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ งานของทุ ก หน่ วยงานให้ เป็น ไปตามข้อก าหนด กฎระเบี ยบ และช่ วยค้ น หาข้ อบกพร่อง
จุดอ่อน รวมถึงให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทาเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ

ธันวาคม 2561

52

หมวดที่ 5
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.1 แบบรายงานการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.2 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
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นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการทา
รายการระหว่างกันไว้ดังนี้
1. ก าหนดให้ กรรมการบริ ษั ท และผู้ บริ หาร6 ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อย ต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ทฯ ทราบถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ หรื อรายการเกี่ ย วโยงในกิ จการที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
2. กรรมการและผู้ บริหาร ของบริษั ทฯ และบริษั ทย่ อยต้ องหลี กเลี่ ยงการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่ไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากเงื่อนไขการค้าทั่วไป7 หากรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่ อยู่ ภายใต้ การอนุ มั ติ ของที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทฯ จะปฏิ บั ติ ตามข้ อก าหนดที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามที่กาหนดในข้อ 3 อย่างไรก็ดี หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นรายการขนาดเล็กแต่มีการเสนอเพื่อขออนุมัติการทารายการจาก
คณะกรรมการของบริ ษั ทฯ ในกรณี ดั งกล่ าวนั้ น นอกเหนื อจากการปฏิ บั ติ ตามที่ ก าหนดในข้อ 3 แล้ ว
กรรมการและ/หรือผู้บริหารจะเข้าทารายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ทั้งนี้ จะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
3. หากบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่เป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซึ่งภายหลัง
จากที่ ฝ่ ายจั ดการพิ จารณาอนุ มั ติ แล้ ว หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องน าเสนอเพื่ อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ
- ในกรณีที่เป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าทารายการ
หรือน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อขอความเห็ นชอบในการน าเสนอต่ อที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการ
6

ผูบ้ ริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา ผูซ้ งึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผู้
ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป
หรือเทียบเท่า
7

เงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป หมายถึง เงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขที่ เป็นธรรมและไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและ
เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัว่ ไป
(2) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
(3) ราคาและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แสดงได้วา่ เป็นราคาและเงือ่ นไขทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
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4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
บัญชี
5. กาหนดให้มีการสอบทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทา
รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
มาตรการและขั้นตอนการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบ
กับ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/
หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทารายการดังกล่าวนั้นมีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็น
ธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการ
ทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในการอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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หลักการในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มเี งือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป
ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกั น บริษัทฯ จะปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทา
รายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้อง
เป็นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็น
รายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้ บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อง และไม่ ก่ อให้ เกิ ด การถ่ ายเทผลประโยชน์ และหาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกรอบการทารายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
ย่อมสามารถดาเนินการทารายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กาหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องนารายการ
ดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่ อให้เป็นไปตามหลักการก ากั บดูแลกิจการที่ดี บริษั ทฯ จะให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมี หน้าที่
รับผิดชอบในการทารายการดังกล่าว จัดเตรียมสรุปรายละเอียดของรายการ พร้อมแสดงข้อมูลประกอบว่า
รายการดังกล่าวมีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่ อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของ
บริษั ทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ให้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ร่วมกั บหน่ วยงานตรวจสอบภายในนาเสนอสรุป
รายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี
การดาเนินการไม่เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากมีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้
ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ แต่เป็นการทารายการที่ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสาคัญ
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แบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
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