นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) “ASN” มีเจตนำรมณ์ให้กำรส่ งเสริ มและพัฒนำให้บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรที่มีกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ธุรกิ จเติบโต เจริ ญก้ำวหน้ำ เป็ นองค์กรที่มีกำร
กำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีเพื่ อให้ธุ รกิ จเติ บ โต เจริ ญก้ำวหน้ำ โดยตั้งอยู่บ นพื้ นฐำนของกำรปฏิ บ ตั ิ งำนด้วยควำม
โปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยและ
สังคมโดยรวม ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ และกระบวนกำรทำงำนของบริ ษทั ในยุคดิจิทลั และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี ปี
2560 หรื อ Corporate Governance Code ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยประกำศ
ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อกำรดำเนิ น
ธุ รกิจอย่ำงเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส
ทั้งนี้ให้คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิจฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ ระเบียบข้อบังคับ
กำรทำงำนที่พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ยควำมเข้ำ ใจเป็ นอย่ำงดี และใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบตั ิงำน
ปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณธุ รกิ จอย่ำ งเคร่ งครั ด และปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่ำ งที่ ดี กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ปฏิ บ ัติต ำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิจนี้ รวมถึงกฎระเบียบของบริ ษทั จะถูกพิจำรณำโทษทำงวินยั
ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรทำงำน
บริ ษทั หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน จะให้ควำมร่ วมมือในกำรศึกษำและ
ปฏิบตั ิตำมคู่มือดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อธำรงไว้ซ่ ึ งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่และนำพำองค์กรสู่ เป้ ำหมำยในกำร
สร้ำงควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมัน่ เสริ มสร้ำงศักยภำพทำงธุ รกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อส่ งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้ำ พันธมิตร
พนักงำน ผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงเป็ นธรรม และร่ วมสร้ำงสรรค์สังคมดิจิทลั ที่ดี
พันธกิจ (Mission)
1 สร้ำงระบบบริ กำรมำตรฐำนที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภำพ
2 สร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้ำ
3 สร้ำงรู ปแบบกำรดำเนิ นงำนงำนโดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลด
ต้นทุนดำเนินงำน
4 สร้ำงบุคลำกรให้มีทกั ษะ ควำมรู ้ ควำมชำนำญ ผสมผสำนควำมเชี่ ยวชำญทำงธุ รกิ จเข้ำกับทักษะเชิง
ดิจิทลั เพื่อเพิ่มศักยภำพให้สำมำรถแข่งขันในยุคดิจิทลั
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สร้ำงพันธมิตรธุ รกิจที่ดีสำหรับกำรสร้ำงสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกัน
สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมผ่ำนเครื่ องมือดิจิทลั (Digital Social Responsibility)

ค่ านิยมองค์ กร : TARGET
Teamwork
Achievement
Responsibilities
Growth
Ethics
Transparency

ทีมงำนร่ วมใจ
บรรลุเป้ ำหมำยร่ วมกันด้วยนวัตกรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อสังคม
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
ยึดถือพลังควำมดี
มีควำมโปร่ งใส

หลักปฏิบัติเกีย่ วกับคู่มือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
บุคลำกรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องศึกษำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั อย่ำงถี่ถว้ นและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด โดยถือเป็ นวินยั ในกำรปฏิบตั ิงำน
ในกรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื นหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือฉบับนี้ ให้วนิ ิจฉัยตำมลักษณะของกำรฝ่ ำฝื น เจตนำ
หรื อ หรื อควำมสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ควำมสำคัญและระดับตำแหน่งหน้ำที่ของผูฝ้ ่ ำฝื น และควำมประพฤติใน
อดีต สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลกระทบอันเกิดจำกกำรฝ่ ำฝื นหรื อเหตุอื่นอันควรจะนำมำประกอบกำรพิจำรณำ
ผูล้ ะเว้นย่อมถู ก สอบสวนและลงโทษทำงวินัย ตำมควำมเหมำะสม อำจถึ ง ขั้นให้ออก และอำจถู ก
ดำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณี ที่กำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับมีหน้ำที่รับผิดชอบกำกับดู แลสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้พนักงำนในบังคับบัญชำมี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั อย่ำงทัว่ ถึง
หำกบุคลำกรประสบปั ญหำในกำรตัดสิ นใจหรื อกำรปฏิบตั ิงำนที่มิได้กำหนดไว้ในคู่มือกำรกำกับดู แล
กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ให้ยตุ ิกำรกระทำเมื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรกระทำนั้นแล้วพบว่ำ

กำรกระทำนั้นขัดต่อกฎหมำย

กำรกระทำนั้นขัดต่อนโยบำยของบริ ษทั

กำรกระทำนั้นส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย

กำรกระทำนั้นส่ งผลเสี ยต่อภำพลักษณ์ของบริ ษทั

กำรกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดีในอนำคต
กรณี ไ ม่ แน่ ใ จหรื อไม่ อำจตัดสิ นใจว่ำ กำรตัดสิ นใจของตนนั้นถู ก ต้องหรื อไม่ ควรหำรื อผูร้ ่ วมงำน
ปรึ กษำผูบ้ งั คับบัญชำ แล้วแต่กรณี ผูบ้ งั คับบัญชำมี หน้ำที่ ใ ห้ค ำแนะนำในขั้นต้นแก่ ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชำ หรื อ
สอบถำมได้ที่ผอู ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและจัดซื้ อ
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ทั้งนี้ หำกบุคลำกรพบกำรกระทำผิดกฎหมำย และ/หรื อหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำร ให้แจ้งข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อกล่ ำวหำไปยังช่ องทำงต่ำงๆ ตำมช่ องทำงที่ ระบุไว้ในนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและกำรร้ องเรี ยนของ
บริ ษทั
นโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ที่จะส่ งเสริ มและพัฒนำให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยนำหลักปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีสำหรับบริ ษ ทั จดทะเบี ย นปี 2560 มำปรั บใช้อย่ำงเหมำะสมกับบริ บททำงธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อให้ธุ รกิ จ
เติ บ โต เจริ ญ ก้ำ วหน้ำ โดยตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐำนของกำรปฏิ บ ัติ ง ำนด้ว ยควำมโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตรวจสอบได้ และสร้ ำงคุ ณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยและสังคมโดยรวม
นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน
บริ ษทั จึ งได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีเพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิ บตั ิ งำนด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1.
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิ บตั ิหน้ำที่ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง มุ่งมัน่ ทุ่มเท ซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร ปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ยึดถื อคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2.
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูน้ ำ เป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และสอดส่ องดูแลเรื่ องกำรเข้ำทำธุ รกรรมที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้กำรตกลงเข้ำทำธุ รกรรมดังกล่ำวมีแนวทำงที่ชดั เจน ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็ นอิสระภำยในกรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสำคัญ
3.
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทสำคัญร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย
กลยุทธ์ แผนงำนที่สำคัญของบริ ษทั ตลอดจนจัดสรรทรัพยำกรสำคัญ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม ปลอดภัย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรดำเนิ นงำนเป็ นไปในทิศทำงที่สำมำรถแข่งขันได้ ปรับตัวได้ภำยใต้กำร
เปลี่ ยนแปลง คงไว้ซ่ ึ งกำรเคำรพสิ ทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม รวมถึงกำรติดตำม ดูแล รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำย เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำอย่ำงยัง่ ยืนให้ท้ งั กิจกำร ลูกค้ำ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
4.
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกันโดยยึดหลักควำมเป็ นธรรม จัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลำเพื่อให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน
5.
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมอบหมำยให้ฝ่ำยบริ หำรจัดให้มีระบบที่สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำนทุกคนได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับ
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กำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่นและปลู กฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
6.
กำรปฏิ บ ัติ ต ำมนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ถื อ เป็ นดั ช นี ช้ ี วัด ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน
ทั้งนี้ กรอบกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยกำกับดู แลกิจกำรที่ดีขำ้ งต้น ได้แสดงอยูใ่ นคู่มือหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุ รกิจ ซึ่ งได้เผยแพร่ ให้พนักงำนทุกคนเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ
นิยามและความหมาย
กำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี หมำยถึ ง กำรจัดโครงสร้ ำงและกลไก มำตรกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กร
เพื่อเชื่ อมโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ำย ให้กิจกำร
สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี มีจริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย คำนึ งถึ งประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม สร้ ำงคุ ณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน สำมำรถปรับตัวได้
ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.
สร้ ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำร ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย และ
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน
2.
สร้ำงพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรใช้อำนำจภำยในขอบเขตที่กำหนด
3.
สร้ำงเครื่ องมือในกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำน และตรวจสอบกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
กำรดำเนินงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
4.
สร้ำงระบบบริ หำรจัดกำรที่ดี โปร่ งใส มีจริ ยธรรม มีมำตรฐำนชัดเจน สำมำรถแข่งขันได้และมี
ผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
5.
สร้ำงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม
หลักปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุ รกิ จฉบับนี้ ได้มีกำรปรับปรุ งเนื้ อหำให้สอดคล้อง
กับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 โดยมีเนื้อหำแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1
คณะกรรมกำรบริ ษทั
หมวดที่ 2
สิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ และบทบำทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 3
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
หมวดที่ 4
กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
หมวดที่ 5
จรรยำบรรณธุ รกิจ
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แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริษัท
หลักการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูถ้ ือหุ ้นด้วยกระบวนกำรที่โปร่ งใสจึงต้องรับผิดชอบต่อผล
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุ น้ และบุคคลภำยนอก มีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั กำรกำหนด
โครงสร้ำงกรรมกำรทั้งในเรื่ องขนำด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมกำรที่เป็ นอิสระที่เหมำะสม รวมถึงกำรกำหนด
อำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบต้องเป็ นอิ ส ระจำกฝ่ ำยบริ หำรโดยมี กำรแบ่ง แยกหน้ำที่ ค วำมรั บผิ ด ชอบ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรที่ชดั เจน เป็ นประโยชน์ต่อประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งเป็ นสิ่ งจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยบุคคลที่
จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีควำมซื่ อสัตย์ต่อหน้ำที่ มีวสิ ัยทัศน์ มีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ จะต้องอุทิศเวลำให้กบั บริ ษทั เพื่อปฏิ บตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่ดว้ ยควำมมีอิสระในกำรตัดสิ นใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นอกจำกนั้น เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพยิ่ ง ขึ้ น จะต้อ งมี
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อช่วยกำรกำกับดูแล ศึกษำ และกลัน่ กรองงำนตำมควำมจำเป็ น
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.

ภำวะผูน้ ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีวิสัยทัศน์และควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
และนำยหน้ำประกันวินำศภัย ที่พร้อมพัฒนำคุณภำพกำรให้บริ กำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ระดับมำตรฐำนสำกล
ดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ำ พันธมิตร พนักงำนรวมถึงผู ้
ถือหุ น้ อย่ำงเป็ นธรรม และร่ วมสร้ำงสรรค์สังคมที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูน้ ำองค์กร มีภำวะผูน้ ำในกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยบริ หำร
ให้มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ ดี ครอบคลุ มถึ งกำรกำหนดวัตถุ ประสงค์เป้ ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนิ นงำน
ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยและรับผิดชอบตำมหน้ำที่ในกำร
กำกับดูแลกิจกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2.

V.6

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั กำรแต่งตั้ง และควำมเป็ นอิสระ
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมกำรที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลำกหลำยทั้ง ในด้ำ นทัก ษะ
ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถและคุณสมบัติเฉพำะด้ำน
มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิ น 12 คน เพียงพอที่จะสำมำรถเอื้ อประโยชน์ แก่
บริ ษทั ได้เป็ นอย่ำงดี โดยมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์
ในธุ รกิ จ และอย่ำงน้อย 1 คนมีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชี และกำรเงิน ซึ่ งสำมำรถให้ควำมเห็ น
เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยบริ หำรได้อย่ำงเป็ นอิสระ
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3.
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งคณะ ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่สะท้อนอำนำจที่ถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร โดยกรรมกำรจะเป็ นผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดโดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกำหนดของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีควำมโปร่ งใสและชัดเจนในกำรสรรหำกรรมกำร โดยในกำรระบุผเู ้ ข้ำ
คัดเลือกมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรคณะกรรมกำรอำจจะใช้แหล่งกำรสรรหำ ดังต่อไปนี้
(1) กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นรำยย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรโดย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(2) กรรมกำรของบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนำ
(3) กำรสรรหำจำกผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่เสนอ
(4) บริ ษทั ที่ปรึ กษำภำยนอก
(5) ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) ของหน่วยงำนต่ำงๆ
(6) กำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรและเหมำะสม
กรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบวำระอำจได้รับพิจำรณำ
เลื อกตั้งให้เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ต่ อไปได้ ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี กรรมกำร
บริ ษทั ต้องออกจำกตำแหน่ งจำหนวนหนึ่ งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรบริ ษทั แบ่งออกให้ตรง
เป็ นส่ วนสำมไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำม กรรมกำรบริ ษทั ที่จะต้อง
ออกจำกตำแหน่งนั้น ให้พิจำรณำจำกกรรมกำรบริ ษทั ที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรบริ ษทั ที่ออกไปนั้นอำจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดเป็ นนโยบำยว่ำกรรมกำรอิสระอำจขำดควำมเป็ นอิสระเมื่อได้
ปฏิบตั ิงำนต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำ 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
อิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป จะพิจำรณำอย่ำง
สมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำว

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.1 กรรมกำรบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุ รกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่
บริ ษทั ได้
3.2 กรรมกำรบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชน
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3.4
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จำกัด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่
จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตำมที่คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
กรรมกำรบริ ษ ัท สำมำรถด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริ ษ ัท อื่ น ได้ แต่ ต้อ งตระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญต่อกำรปฏิ บ ตั ิ หน้ำที่ อย่ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริ ษทั ดังนั้นกรรมกำรไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั
จดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริ ษทั เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ต้องมีควำมเป็ น
อิ ส ระจำกกำรควบคุ ม ของผู ้บ ริ หำร ผู ้ถื อ หุ ้ น รำยใหญ่ ต้ อ งสำมำรถเข้ ำ ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระและต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ ทุกรำยได้เท่ำเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั
4.1

กำกับดูแลให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดย
ยึดถือแนวปฏิบตั ิสำคัญ 4 ประกำรคือ


กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)



กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต (duty of loyalty)



กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (duty of obedience)



กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่ งใส ทันเวลำ และ
ตรวจสอบได้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน (duty of disclosure)

4.2

พิจำรณำแผนงำนหลักในกำรดำเนินงำน งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรดำเนินงำน
ธุ รกิจ รวมถึงกำกับดูแลให้กำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ ำ หมำยหลัก ขององค์ก ร และสนับ สนุ น ให้ มี ก ำรจัด ท ำหรื อ ทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์
เป้ ำหมำย กลยุทธ์ สำหรับระยะ 3-5 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ได้คำนึ งถึง
ผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึ้น และยังพอคำดกำรณ์ได้ตำมสมควรและเป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน

4.3

กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงมีกำรนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนอง

V.6

7

ควำมต้องกำรของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย รวมถึ งกำรติ ดตำม ประเมิ นผล และดู แลรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยและงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4.4

กำกับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน ตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น หรื อกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั

4.5

มีอำนำจตรวจสอบ และพิจำรณำอนุมตั ินโยบำย แนวทำง และแผนกำรดำเนินงำนสำหรับ
โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริ ษทั ตำมที่ได้รับเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร หรื อฝ่ ำยบริ หำร

4.6

มีอำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรื อแนะนำให้อนุกรรมกำรหรื อคณะทำงำน เพื่อพิจำรณำหรื อ
ปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร

4.7

กำกับดูแลให้บริ ษทั มีกำรจัดทำแผนสื บทอดตำแหน่งผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดขององค์กรพร้อมนำเสนอ
ถึงแนวทำงในกำรดำเนินกำร

4.8

ดำเนินกำรให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิภำพ
รวมทั้ง กำรจัด กำรควำมเสี่ ย ง และควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ได้ข องรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยจัด ให้
หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผู ้ติ ด ตำม และด ำเนิ น กำรร่ วมและประสำนงำนกั บ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

4.9

จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรและรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงิน
เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้

4.10

จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั

4.11

มีอำนำจพิจำรณำและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จำเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั หรื อที่เห็นว่ำเหมำะสม
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั

4.12

แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งคนใดหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ ำว ผูไ้ ด้รับมอบอำนำจนั้นต้องไม่มีอำนำจ
อนุ มตั ิ รำยกำรที่บุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษ ทั ย่อยเว้นแต่ เรื่ องต่ อไปนี้ จะ
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กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อน


เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้



กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้



นอกจำกนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่
เข้ำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหรื อหรื อบำงส่ วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- กำรรับซื้ อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั
- กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำ เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
ที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิ จกำรกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
- กำรออกหุ น้ ใหม่เพื่อชำระแก่เจ้ำหนี้ของบริ ษทั ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็ นทุน
- กำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยกำรลดจำนวนหุ น้ หรื อลดมูลค่ำหุ น้
- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ น้ กู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั
- เรื่ องอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด

ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมกำร และ/หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องของกรรมกำร มีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
4.13

กำกับดูแลนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสำรในทุกระดับของบริ ษทั และต่อ
หน่ ว ยงำนภำยนอก เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ ำ บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต ำมภำระหน้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยและ
จรรยำบรรณที่กำหนดไว้

4.14

กำกับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนและกำรดำเนิ นกำรกรณี กำรชี้เบำะแส กำร
ให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรสอบสวน และกำรคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ข ้อมู ล
และพิจำรณำข้อร้องเรี ยนรวมถึงพิจำรณำผลกำรสอบสวนตำมนโยบำยกำรร้องเรี ยนและกำร
แจ้งเบำะแสและกำรร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy and Procedure)
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4.15

กำกับดูแลให้มีกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนซึ่ งเป็ นที่ย อมรับได้ใ น
อุตสำหกรรมและมีกำรติดตำมทบทวนและปรับปรุ งให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำมเสี่ ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำกับดูแลให้เกิดโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลข้อมูลส่ วนบุคคล และกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง

4.16

ของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดกำรปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยและนโยบำยคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของ
บริ ษทั
4.17

กำกับและสนับสนุนให้บริ ษทั ดำเนินกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภำพและ
สอดคล้องกับกฎหมำย

5.

บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

คณะกรรมกำรส่ งเสริ มให้เกิ ดกำรถ่วงดุ ลอำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำร โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรและกำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ดังนี้
บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร


กำกับ ติดตำม ดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร



กำกับ ดู แลให้มนั่ ใจว่ำ กรรมกำรทุ กท่ำนมี ส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี



มีบทบำทในกำรกำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้



มี บทบำทในกำรกำกับกำรประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภำพ เป็ นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอที่ ฝ่ำยบริ หำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
สำคัญ และส่ งเสริ มให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ



มีบทบำทในกำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีร ะหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำร

V.6
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บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร


















V.6

จัดทำแผนระยะยำว (3 ปี ) และแผนงำนระยะสั้น (1 ปี ) ตลอดจนกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุ นให้
แผนงำนระยะยำวบรรลุเป้ำหมำย
จัดทำงบประมำณและดำเนินธุ รกิจภำยใต้งบประมำณ แผนงำน โครงกำร และหลักกำรที่ได้รับ
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
กำรจัดองค์กรและงำนโดยมีอำนำจในกำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กร กำรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง หนังสื อเวียน กำรกำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ และผังกำรดำเนิ นงำน กำรกำหนดตำรำง
อำนำจอนุมตั ิปฏิบตั ิงำน และกำรกำหนดระดับงำน Job Description และ Job Specification
กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีอำนำจพิจำรณำจ้ำงงำนกำรพิจำรณำ/เงินชดเชย/ค่ำจ้ำง/เงินเดือน/
/โบนัส ค่ำตอบแทนของพนักงำนในตำแหน่งตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรลงมำ กำรแต่งตั้ง ถอดถอน
และโอนย้ำ ย สั บ เปลี่ ย นสำยงำน กำรพิ จ ำรณำสวัส ดิ ก ำรภำยใต้น โยบำยที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำร กำรเสริ ม สร้ ำงวัฒนธรรมองค์ก ร กำรเสริ มสร้ ำงทัก ษะและควำมชำนำญของ
บุคลำกรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศำสตร์ของบริ ษทั
ควบคุม ดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
มีอำนำจในกำรดำเนินธุ รกิจใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
มี อำนำจออกค ำสั่ ง ระเบี ย บ ประกำศ บันทึ ก เพื่ อให้ก ำรปฏิ บตั ิ งำนเป็ นไปตำมนโยบำย และ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในแต่ละวันเพื่อเตรี ยมตัว และป้ องกันควำมเสี่ ยง
ที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งปั จจัยภำยนอกและปั จจัยภำยใน
มี อำนำจในกำรให้ค วำมเห็ นชอบนิ ติก รรมที่ เกี่ ย วกับ กำรดำเนิ นธุ รกรรมปกติ ข องบริ ษ ทั เช่ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็ นไปตำมงบประมำณที่ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมระเบี ยบอำนำจอนุ ม ตั ิ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งกำรมอบอำนำจช่ วงในกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิ จกำรที่เกี่ ยวข้อง
จำเป็ น และเป็ นกำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
ขออนุมตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริ ษทั
แสวงหำโอกำสทำงธุ รกิจใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทำงกลยุทธ์ของบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นครั้งครำว
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ทั้งนี้ อำนำจในกำรกระทำนิ ติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร หรื อบุคคลที่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยและประกำศ
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่ำอยู่
ภำยใต้ขอบข่ำยอำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรในกำรพิจำรณำและสิ ทธิ ออกเสี ยงในนิ ติกรรมดังกล่ำวไม่วำ่
โดยดุ ลยพินิจของตนเองหรื อมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระทำในนำมของตนเอง ในกรณี ดงั กล่ำว นิ ติกรรมนั้น
จะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ควำมเห็ นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมกำร
บริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตำมกฎหมำย
ต่อไป
6.

คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่สำมำรถ
ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน ที่เป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ด้ำ นบัญชี และกำรเงิ นเพีย งพอที่ จะท ำหน้ำที่ ในกำรสอบทำนควำมเชื่ อถื อของงบ
กำรเงิน โดยสมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกรำยต้องเป็ นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำม
หลัก เกณฑ์ข องส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.1 สอบทำนให้บริ ษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปและมีกำรเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
6.2 สอบทำนและหำรื อกับฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่สำคัญของบริ ษทั และมำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงซึ่ งจัดทำโดยฝ่ ำยบริ หำร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นได้รับกำรจัดกำรให้อยูใ่ น
ระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
6.3 สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล
6.4

สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั

6.5

สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
ตลอดจนกำรดำเนิ นกำรให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่ำงๆ สำมำรถให้ขอ้ มูลในเรื่ องที่
ตนเป็ นกังวลเกี่ยวกับควำมไม่เหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงิ นหรื อเรื่ องอื่นๆ ได้อย่ำงมัน่ ใจ
ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำข้อร้องเรี ยนทั้งหมดจะได้รับกำรสอบสวนข้อเท็จจริ งอย่ำงเป็ นอิสระและมี
กำรติดตำมที่เหมำะสม
พิจำรณำสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้

6.6
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6.7

6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

6.13

6.14
6.15
6.16
6.17
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เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำร
กระทำซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรั บปรุ ง แก้ไ ข
ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
หำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรไม่ดำเนิ นกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำม
วรรคหนึ่ ง กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำนั้นต่อ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลักทรั พย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อตลำดหลัก ทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว
พิจำรณำควำมเป็ นอิ สระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
สอบทำนรำยงำนตรวจสอบซึ่ งจัดทำโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรตอบสนอง
ของผูบ้ ริ หำรและรำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นกำรเฉพำะ อย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อหำรื อในเรื่ องต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี และหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำควรพิจำรณำเป็ นกำรส่ วนตัว
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
เปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กำหนด
สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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7.

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรปฏิบตั ิงำนผ่ำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมข้อบังคับของบริ ษทั โดย
7.1 ก ำหนดให้มี ก ำรประชุ ม และวำระกำรประชุ ม คณะกรรมกำรเป็ นกำรล่ วงหน้ำ 1 ปี เพื่ อให้
กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ได้ โดยก ำหนดจำนวนครั้ งของกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น
7.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุ มและพิจำรณำเรื่ องเข้ำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องต่ำงๆ เพื่อ
เข้ำรับพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุ มได้ โดยที่กรรมกำรทุ กท่ำนสำมำรถอภิ ปรำยและแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิ ดเผย
7.3 ในกำรเรี ยกประชุ ม ให้ประธำนกรรมกำร หรื อเลขำนุ กำรบริ ษทั ในฐำนะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ งได้รับ
มอบหมำยจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุ มซึ่ งมีกำรกำหนดวำระในกำรประชุ มอย่ำงชัดเจน มีเอกสำร
ประกอบกำรประชุ มที่ครบถ้วนเพียงพอ ส่ งให้กบั คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ 5 วันทำกำรก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่ วมประชุ ม เว้นแต่
ในกรณี จำเป็ นรี บด่ วนเพื่อรั กษำสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรนัดประชุ มโดยวิธีอื่น
และกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
7.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประธำนที่ประชุ ม ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง
เพียงพอสำหรับกรรมกำรที่ จะอภิปรำย และเป็ นผูป้ ระมวลควำมเห็ น ข้อสรุ ปที่ได้จำกกำร
ประชุ ม ทั้งนี้ ในกำรลงมติ ในที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือมติ เสี ยงข้ำงมำก โดยให้
กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมกำรที่ มีส่วนได้เสี ยโดยนัยสำคัญ จะไม่เข้ำร่ วม
ประชุ มและไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ประธำนในที่
ประชุ มจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเพื่อชี้ ขำด และหำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติ ให้บนั ทึกคำ
คัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม
7.5 ในกำรประชุ ม กรรมกำรผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยโดยนัยสำคัญในเรื่ องที่ พิจำรณำต้องออกจำกที่
ประชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่ องนั้นๆ
7.6

7.7

V.6

ประธำนที่ประชุมอำจเชิญฝ่ ำยบริ หำรหรื อผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วม
ประชุม หรื อให้ควำมเห็น หรื อส่ งเอกสำรหรื อข้อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรื อจำเป็ น เพื่อให้มี
โอกำสรู ้จกั ผูบ้ ริ หำรระดับสู งสำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง
กรรมกำรต้องมำประชุ มอย่ำงน้อยกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุ ม
และกรรมกำรแต่ ล ะคนควรเข้ำ ร่ วมประชุ ม ไม่ น้อยกว่ำ ร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
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7.8

7.9

7.10

7.11

8.

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีโอกำสประชุ มระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น เพื่อเปิ ดโอกำสให้
อภิ ป รำยปั ญหำต่ ำ งๆ ทั้ง ที่ เกี่ ย วกับ ธุ รกิ จของบริ ษ ทั เรื่ องที่ อยู่ใ นควำมสนใจ โดยประชุ ม
ร่ วมกันอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรทรำบถึงผลกำรประชุม
เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องรำยงำนสถำนะของกำรถือครองและกำรเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ และนำเสนอสรุ ป
รำยงำนกำรถื อครองและกำรเปลี่ ย นแปลงในหลัก ทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ประจำปี ไว้ใ นรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั
เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสำนงำน เตรี ยมควำมพร้อม เตรี ยมเอกสำรประกอบกำรประชุม และ
เชิ ญประชุ ม รวมทั้งเป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใน 14
วัน และจัดส่ งให้ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่ อรับรองควำมถูกต้อง โดย
เสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมของกำรประชุ มครั้งถัดไป
และเป็ นผูจ้ ดั เก็ บ รำยงำนกำรประชุ ม ที่ ผ่ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั อย่ำ งเป็ น
ระเบียบ พร้ อมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องตรวจสอบได้ รวมถึ งข้อมู ล หรื อ
เอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้นอ้ำงอิงในภำยหลัง
คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจแสวงหำควำมเห็ นทำงวิชำชี พจำกที่ปรึ กษำภำยนอกได้ดว้ ยค่ำใช้จ่ำย
ของบริ ษทั และคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังสำมำรถที่ จะเรี ยกข้อมูลต่ำงๆ ที่ตอ้ งกำร หรื อร้องขอให้
เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั หรื อบุคคลภำยนอกเข้ำร่ วมในที่ประชุมตำมควำมเหมำะสม ซึ่ งจะต้องเป็ น
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องหรื อรับผิดชอบในวำระที่พิจำรณำในที่ประชุม

กำรติดต่อสื่ อสำรกับฝ่ ำยบริ หำร
8.1 กรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงและติดต่อสื่ อสำรกับฝ่ ำยบริ หำรและเลขำนุกำรบริ ษทั ได้โดยตรงตำม
ควำมเหมำะสม แต่กำรเข้ำถึงและติดต่อสื่ อสำรนั้นต้องไม่เป็ นกำรก้ำวก่ำยหรื อแทรกแซงต่อ
กำรดำเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั
8.2 กรรมกำรมีสิทธิ ในกำรร้องขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่ตนเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นในกำร
พิจำรณำตัดสิ นใจและทำหน้ำที่กรรมกำรของบริ ษทั

9.

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรไม่อำจกำหนดค่ำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจำกเป็ นกำรขัดกันของผลประโยชน์ โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องเสนอกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้ผถู ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ พิจำรณำหลักเกณฑ์และนโยบำยกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยค่ำตอบแทนอยูใ่ นระดับที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
V.6
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กรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอที่จะดูแลรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถไว้ และให้ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
ผูพ้ ิจำรณำโดยกำหนดเป็ นวำระกำรปะชุมในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ น้
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ก ำหนดให้มี ก ำรเปิ ดเผยค่ ำ ตอบแทนที่ จ่ำ ยให้แก่ ก รรมกำรและผูบ้ ริ หำรตำมรู ป แบบที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
10.

กำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยส่ งเสริ มให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู ้แก่กรรมกำร ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบ
กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำร ตลอดจนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร บริ ษทั จะจัดให้มีกำรแนะนำแนวทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรที่เข้ำรับตำแหน่งในบริ ษทั เป็ นครั้งแรก
เพื่อส่ งเสริ มให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่มีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงต่อเนื่ องภำยใต้กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงดูแล
ให้กรรมกำรได้รับทรำบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ และได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้ที่จำเป็ น
11.

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนของตนเองเป็ นประจำทุ กปี โดยมี ท้ งั กำร
ประเมิ นแบบรำยคณะและแบบรำยบุ คคล เพื่ อใช้เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิ งำนในหน้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีหรื อไม่ เพื่อปรับปรุ งกำรปฏิ บตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยที่กำหนดไว้ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรทั้งแบบรำยคณะและรำยบุคคลไว้ในรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรชุ ดย่อยต้องประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี และรำยงำนผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรที่ไม่รวมกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีบทบำทในกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี และกรรมกำรอำวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสำรผลกำรพิจำรณำ รวมทั้งประเด็นเพื่อ
กำรพัฒนำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรทรำบ
12.

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมกำรมี กลไกในกำรกำกับดู แลนโยบำยและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยที่ ทำให้สำมำรถ
ควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุ น
ของบริ ษทั โดยส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย ด้วยกำรกำรเสนอชื่ อหรื อแต่งตั้งบุคคลใดๆ ที่
เห็ นสมควร เข้ำเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อย โดยมีจำนวนอย่ำงน้อยตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อย และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกำหนดที่กำหนดให้กำรส่ งบุคคลดังกล่ำวไปเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
ในบริ ษทั ย่อย จะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมกำรพึงกำกับดู แลให้บริ ษทั มีกลไกในกำรกำกับดู แลบริ ษทั ย่อย โดยมีกำรกำหนดขอบเขต
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ได้รับแต่งตั้งไว้อย่ำงชัดเจนซึ่งรวมถึง
 กำรกำหนดกรอบอำนำจในกำรใช้ดุลพินิจที่ชด
ั เจน และที่มีผลให้กำรพิจำรณำของกรรมกำรหรื อ
ผูบ้ ริ หำรดังกล่ำวในกำรออกเสี ยงในกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยในเรื่ องสำคัญ ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ก่อน
 กำรติดตำมดูแลให้บริ ษท
ั ย่อยมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน กำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีนยั สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
 มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษท
ั ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิภำพและมีควำมรัดกุม
เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจได้วำ่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตำมนโยบำยทำงธุ รกิจของ
บริ ษทั
 กำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรหรื อผูบ
้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมที่กฎหมำยกำหนด
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั พึงกำกับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในกำรกำกับดูแลที่มีผลให้กำรทำรำยกำร
ระหว่ำงบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน หรื อกำรทำรำยกำรที่
สำคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับมติจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ก่อนกำร
ทำรำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ให้พิจำรณำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวของบริ ษทั ย่อยในลักษณะทำนองเดี ยวกับกำรทำ
รำยกำรในลักษณะและขนำดเดียวกันกับที่บริ ษทั ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั
หมวดที่ 2
สิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงกำรเคำรพในสิ ทธิ และดู แลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หำร และผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
โดยไม่คำนึงถึง เพศ อำยุ สี ผวิ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง จึงได้สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
ใช้สิ ท ธิ ข องตนเอง และจะไม่ ดำเนิ นกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิ ดหรื อลิ ดลอนสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้น นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน
ได้แก่ พนักงำนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก เช่น ลูกค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ คู่คำ้
เจ้ำหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะต้องได้รับกำรดูแลตำมสิ ทธิ ที่มีอยูต่ ำมกฎหมำยและ
ตำมข้อตกลงที่มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่ำงเป็ นธรรม

V.6

17

แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
กำกับดูแลให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรำยมีสิทธิ พ้นื ฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น
 สิ ทธิ ในกำรได้รับใบหุ น
้ และกำรโอนหุน้
 สิ ทธิ ในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ เหมำะสมต่อกำรตัดสิ นใจ
 สิ ทธิ ในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร
 สิ ทธิ ในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส
้ อบบัญชี
 สิ ทธิ กำรได้รับส่ วนแบ่งในผลกำไร/เงินปั นผล
2.
กำกับดูแลเรื่ องสิ ทธิ ขอผูถ้ ือหุ น้ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อตัดสิ นใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรอำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนทุกรำย รวมทั้งนักลงทุ น
สถำบัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีส่วนร่ วมในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
กำรดำเนินกำรก่อนวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
 เปิ ดโอกำสให้ผถ
ู ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นหรื อส่ งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำร
ประชุ ม รวมทั้งเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุ ม พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทรำบผ่ำนระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมระบุเงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรมอบ /
ฉันทะไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระผ่ำนทำงเว็บไซต์ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
รับทรำบผ่ำนระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น
้ โดยระบุวนั เวลำ และสถำนที่จดั ประชุมชัดเจน พร้อม
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุ ม ข้อเท็จจริ งและเหตุ ผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำน
กำรประชุ มครั้งที่ผำ่ นมำ รำยงำนประจำปี หนังสื อมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีกำรมอบฉันทะ และ
กำรเสนอชื่ อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นทำงเลื อกในกำรมอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีในกำรเข้ำร่ วมประชุ มและคะแนนเสี ยงในกำรผ่ำนมติ แต่ละวำระที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
เสนอให้พิจำรณำ และเอกสำรประกอบกำรประชุ มอื่นๆ โดยบริ ษทั ได้ทำกำรจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ล่ ว งหน้ำ 21 วัน เพื่ อ ให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ได้มี โ อกำสศึ ก ษำวำระกำรประชุ ม ล่ ว งหน้ ำ และน ำข้อ มู ล มำ
ตัดสิ นใจในกำรลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส่
 ให้มีกำรประกำศรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น
้ ลงในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3
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วัน ก่อนวันประชุ มอย่ำงน้อย 3 วัน เพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นกำร
ล่วงหน้ำสำหรับให้ผถู ้ ือหุ น้ เตรี ยมตัวมำเข้ำร่ วมประชุม
ในกรณี ที่มีกำรเพิ่ มวำระกำรประชุ มจะมีกำรแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบโดยจะปฏิ บตั ิใ นกรณี จ ำเป็ น
เร่ งด่วนเพื่อรักษำสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั เท่ำนั้น และจะส่ งหนังสื อเชิญประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7
วัน ก่อนวันประชุ มรวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้ำไว้ใน
เว็บไซต์ก่อนจัดส่ งเอกสำร

กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
 จัดให้มีสถำนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ ที่มีขนำดเพียงพอรองรับจำนวนผูถ้ ือหุ น้ ตั้งอยูใ่ นทำเลที่มีกำร
คมนำคมสะดวก และช่ วงเวลำกำรประชุ มที่ เหมำะสม เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถเดิ นทำงไปร่ วม
ประชุมได้โดยง่ำย
 เปิ ดให้ ผู ถ
้ ื อ หุ ้น ลงทะเบี ย นเข้ำ ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ก่ อ นเวลำประชุ ม 2 ชั่ว โมง และแม้จ ะพ้น เวลำ
ลงทะเบียนทะเบียนแล้วก็ยงั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุมสำมำรถลงทะเบียน
เข้ำร่ วมประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ
 อำนวยควำมสะดวกให้ผถ
ู ้ ือหุ ้นในวันประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่และผูถ้ ือหุ ้นรำย
ย่อย นักลงทุนสถำบัน มีกำรจัดบุคลำกรต้อนรับ ให้ขอ้ มูล และกำรตรวจเอกสำรของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละ
รำยที่จะเข้ำร่ วมประชุม และลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วมประชุมอย่ำงเพียงพอ
 จัดให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น กำรลงคะแนน
เสี ยงกำรนับคะแนน และกำรแสดงผล เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรประชุ มเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว
และผลกำรลงมติมีควำมถูกต้อง แม่นยำ
 สนับสนุ นให้กรรมกำรทุ กคนรวมทั้งผูบ
้ ริ หำรระดับสู ง เลขำนุ กำรบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
หำกไม่ติดภำรกิ จสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟั งควำมคิดเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำงอิสระ และ
เหมำะสมตำมวำระกำรประชุม โดยประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม
 บริ ษท
ั ไม่กระทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อสร้ำง
ภำระให้ผถู ้ ือหุ ้นจนเกินควร เกินกว่ำที่กำหนดไว้ในแนวทำงกำรปฏิบตั ิของหน่วยงำนกำกับดู แลที่
เกี่ยวข้อง
 ก่ อนเริ่ มกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ประธำนในที่ ประชุ มหรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมำยชี้ แจงสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่
ใช้ในกำรประชุม กำรออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่จะต้องลง
มติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของบริ ษทั
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เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ อำสำทำหน้ำที่เป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ผู ้
ถื อหุ ้นสอบถำมเกี่ ยวกับ กระบวนกำรและวิธี กำรลงคะแนนเสี ยงและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในระหว่ำ งกำรประชุ ม ให้ป ระธำนกรรมกำรซึ่ ง เป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยแจ้งต่อที่ประชุ มถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตัดสิ นใจในเรื่ องที่เสนอ
รวมทั้งแจ้งคะแนนเสี ยงในกำรผ่ำนมติในแต่ละวำระ
จัดให้มีกำรลงคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวำระของกำรประชุ มที่ตอ้ งมีกำรลงมติ
ของที่ประชุมเว้นแต่ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีกำรออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้ำในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว
จัดให้มี ก ำรลงคะแนนเสี ย งเลื อกกรรมกำรเป็ นรำยบุ ค คลในวำระกำรแต่ ง ตั้ง กรรมกำร แต่ ไ ม่
สำมำรถแยกจำนวนเสี ยงในกำรลงคะแนนเสี ยงได้
สนับสนุ นให้ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มสำมำรถใช้สิทธิ ในกำรดู แลรักษำผลประโยชน์ของตน โดยซักถำม
แสดงควำมเห็ น ให้ข ้อเสนอแนะและออกเสี ย งร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่ ส ำคัญต่ ำ งๆ ที่ อำจมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้

กำรดำเนินกำรหลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้
 เปิ ดเผยมติที่ประชุ มผูถ
้ ือหุ ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสี ยงในวันถัดไปจำกวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดย
แจ้ง เป็ นจดหมำยข่ำ วผ่ำ นระบบกำรเปิ ดเผยข้อมู ลของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และ
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
 จัดทำรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแจ้งต่อตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภำยใน 14 วันหลังวัน
ประชุ ม ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ และเผยแพร่ บ นั ทึ ก รำยละเอี ย ดกำรประชุ มอย่ำง
ครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วย ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และข้อซักถำมของผูถ้ ือหุ ้นใน
แต่ละวำระ พร้อมทั้งเผยแพร่ วดี ีทศั น์กำรประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
 นำข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ใน
โครงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรจัด ประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น (AGM Checklist) ซึ่ งจัด โดยสมำคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มำพิจำรณำ และหำแนวทำงกำรปรับปรุ งเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู ้
ถือหุ น้ อย่ำงต่อเนื่อง
3.

กำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
3.1 กำหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตำมจำนวนหุ น้ โดยหนึ่งหุ น้ มีสิทธิ เท่ำกับ
หนึ่งเสี ยงเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งให้
เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทำงรับเรื่ อง และช่วงเวลำที่เปิ ดรับเรื่ อง ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
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3.2 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่ วมประชุ มแทนตนได้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วย
ตนเอง โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้ระบุถึงเอกสำรหรื อ
หลักฐำน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในกำรมอบฉันทะให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบ เพื่อให้สำมำรถจัดเตรี ยมได้อย่ำงถูกต้อง
และไม่เกิ ดปั ญหำในกำรเข้ำร่ วมประชุ มของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรมอบ
ฉันทะจะกำหนดขึ้นภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำยโดยไม่มีเรื่ องใดๆที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิ ดควำมยุ่งยำก
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในกำรมอบฉันทะ
3.3 กำหนดแนวปฏิบตั ิสำหรับพิจำรณำวำระที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ย ต้องงดออกเสี ยงลงมติใน
วำระนั้นๆ
4.

กำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและ
กำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มู ลภำยในที่มีสำระสำคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำย และป้ องกันมิให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้องซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์และหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบ
บทบำทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5.1 จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรระหว่ำงผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเข้ำถึงและ
ได้รับข้อมูลข้อร้องเรี ยน หรื อประเด็นควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่ำงถูกต้อง โดยเปิ ดเผยช่องทำงไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
5.2 มุ่งเน้นพัฒนำบริ ษทั ให้มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ให้มีรำยได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ได้รับผลตอบแทนและควำมพึงพอใจสู งสุ ด โดยคำนึ งถึ งมูลค่ำและกำรเติบโตของบริ ษทั อย่ำง
ยัง่ ยืน
5.3 จัดให้มีกำรดูแลในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำ ไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรเอำ
เปรี ยบลูกค้ำ รวมถึงให้ควำมสำคัญในกำรปรับปรุ งและพัฒนำกำรบริ กำรที่มีประสิ ทธิ ภำพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
มี ศู น ย์บ ริ กำรลู ก ค้ำ (Call Center) เพื่ อ รั บ ข้อ คิ ด เห็ น และเรื่ องร้ อ งเรี ยนเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ กำร และ
ประสำนงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำควำมพึงพอใจสู งสุ ด
และควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ำเป็ นสิ่ งสำคัญยิง่
5.4 จัดให้มีระบบกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ลูกค้ำด้วยควำมเอำใจใส่ และ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมถึงรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำอย่ำงเคร่ งครัด
5.5 ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงเป็ นธรรม ส่ งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ประพฤติ ตำม
กรอบกติกำกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ มีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิในกำรคัดเลือกคู่คำ้ และปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำ ข้อตกลง เงื่อนไขที่มีต่อคู่คำ้ หรื อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่ งครัด
5.
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5.6 ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมเป็ นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม
เอำใจใส่ ดูแลพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึ ง สนับสนุ นเพื่อพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำน คำนึงถึงสวัสดิ ภำพ
จัดให้มีสวัสดิกำรเงินกูย้ มื ช่วยเหลือพนักงำน และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ เลือกนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้อง
กับช่ วงอำยุ ระดับควำมเสี่ ยง ให้พนักงำนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรจัดกำรเงิน เพื่อดูแลให้พนักงำนมี
กำรออมอย่ำงเพียงพอสำหรับรองรับกำรเกษียณ
5.7 กำหนดนโยบำยกำรต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น และสนับสนุ นให้บุคลำกรของบริ ษ ทั ให้
ควำมสำคัญ มีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
5.8 จัดให้มีคณะทำงำนที่ดูแลกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนองค์กร เพื่อสร้ ำงคุ ณค่ำร่ วมและควำมเชื่ อมัน่
ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยในห่วงโซ่คุณค่ำของธุ รกิจอันจะนำไปสู่ กำรเพิ่มมูลค่ำของธุ รกิจอย่ำงยัง่ ยืน
หมวดที่ 3
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมู ลสำคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมู ลทำง
กำรเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จึงต้องดำเนิ นกำรเปิ ดเผยอย่ำงครบถ้วน ถู กต้อง โปร่ งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง และทันเวลำ ผ่ำนช่ องทำงที่
เข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่ อถื อ ไม่ขดั ต่อข้อกำหนดด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของหน่วยงำนกำกับ
ดูแล
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
เปิ ดเผยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุ รกิจ และนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
2.

มี ก ำรเผยแพร่ ข ้อมู ล ตำมเกณฑ์ที่ ก ำหนดผ่ำ นช่ องทำงของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย และ

เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย สำรสนเทศเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ลักษณะกำร
ประกอบธุ รกิ จ รำยชื่ อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร งบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป ผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีอิสระ
3.

เปิ ดเผยรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิ น และข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและ

นักลงทุนทัว่ ไปอย่ำง ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลำ โปร่ งใส และไม่ขดั ต่อข้อกำหนดด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของ
หน่วยงำนกำกับดูแล รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำง กำรเงินควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี
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4.

เปิ ดเผยบทบำทและหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย จำนวนครั้ งของกำร

ประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมกำรประชุ มในปี ที่ผำ่ นมำและควำมเห็นจำกกำรทำหน้ำที่
รวมถึงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้ดำ้ นวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรำยงำนประจำปี
5.

เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ ำ ยค่ ำตอบแทนแก่ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่ สะท้อนถึ ง ภำระหน้ำ ที่ และควำม

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่ ำ ตอบแทนไว้ในรำยงำนประจำปี ทั้งนี้ จำนวน
ค่ำตอบแทนที่เปิ ดเผย ให้รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
6.

เปิ ดเผยกำรถื อหุ ้นของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทั้งทำงตรง คือ กำรถื อหุ ้นของตนเอง และทำงอ้อม เช่ น

กำรถือหุ น้ ของคู่สมรส ไว้ในรำยงำนประจำปี
7.

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร

บริ ษทั กำหนด
8.
กำกับดู แลให้มีผูร้ ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ในกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน
และทันเวลำ โดยมอบหมำยให้รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน ทำหน้ำที่ในฐำนะ
นักลงทุนสัมพันธ์
9.
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สำคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนที่ไม่ได้
รับอนุ ญำต กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่ อมวลชนและนักวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมูลจะได้รับ
กำรเปิ ดเผยให้แก่สำธำรณชนแล้ว
หมวดที่ 4
การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
หลักการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน
ที่ จะทำให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์อย่ำ งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล และมี กำรปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
กำรควบคุมภำยในคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีและรักษำไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภำยในเพื่อปกป้ องเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุ ้นและทรัพย์สินของบริ ษทั คณะกรรมกำรมีหน้ำที่สอบทำนควำมมีประสิ ทธิ ภำพของระบบควบคุม
ภำยในอย่ำ งน้อ ยปี ละครั้ งและรำยงำนให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทรำบว่ำ ได้ด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ วแล้ว กำรสอบทำนต้อ ง
ครอบคลุมทั้งกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำน กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.
กำรตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่ งเป็ นหน่วยงำนภำยนอกและรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรให้คำปรึ กษำ ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
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3.
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั มีนโยบำยที่จะบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยภำยนอก
และภำยในองค์กรที่อำจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สำมำรถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีคณะทำงำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงซึ่งมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เป็ นประธำนคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงและมีผบู ้ ริ หำรจำกฝ่ ำยต่ำงๆ
เป็ นสมำชิ กดำเนิ นกำรประเมินและสอบทำนผลกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกหน่ วยงำนต่ำงๆ ให้มีควำมเสี่ ยงที่
เหลืออยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ รวมถึงมี
กำรทบทวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงน้อยปี ละครั้ง
นอกจำกนี้ยงั มีคณะทำงำนบริ หำรจัดกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ (ISMS Committee) ทำหน้ำที่
กำกับดูแลและบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในกำรรักษำควำมลับ กำรรักษำ
ควำมน่ ำเชื่ อถื อและควำมพร้ อมใช้ของข้อมู ล รวมทั้งป้ องกันมิ ให้มีกำรนำข้อมูลไปใช้ในทำงมิชอบ ให้ กำร
ดำเนิ นกำรเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และมำตรฐำนต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครอบคลุ ม ถึ ง ดู แ ลให้ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำใช้ใ นกำรเพิ่ ม โอกำสทำงธุ ร กิ จ และ
พัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อให้องค์กรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก
หมวดที่ 5
จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการ
จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นกำรประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มำตรฐำน
ควำมประพฤติและพฤติกรรมบุคลำกรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ว่ำจะเป็ นคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคน พึงกระทำในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และกำรปฏิบตั ิงำน โดยปฏิบตั ิไปในวิถีทำงเดียวกันภำยใต้กรอบ
คุณธรรม ควำมซื่ อสัตย์ ในวิถีทำงที่สร้ำงสรรค์ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เสมอภำค เท่ำเทียม เพื่อสร้ำงรำกฐำน และ
รักษำภำพพจน์ของบริ ษทั มุ่งมัน่ ดำเนิ นกิ จกำรให้เป็ นต้นแบบที่ดีของกำรประกอบธุ รกิ จ โดยกำรเติบโตของ
องค์กรจะควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของพนักงำน ชุมชน และสังคม เพื่อเป็ นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน ดังนี้
1.
เคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักถึ งกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นพื้นฐำนที่ทุกคนยึดถื อและพึง
ปฏิบตั ิ ยืนหยัดทำในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรมและถูกกฎหมำย
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.1 บุคลำกรต้องทำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนให้
ถี่ ถว้ น และปฏิ บตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด หำกไม่แน่ ใจให้ขอคำปรึ กษำจำกผูบ้ งั คับบัญชำ ห้ำมปฏิ บตั ิไปตำมควำม
เข้ำใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
1.2 จัดรวบรวมกฎหมำย กฎและระเบียบของทำงรำชกำรให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลำกร
ศึกษำ และให้กำรอบรมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแก่บุคลำกรอย่ำงเหมำะสมพอควร
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1.3 ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสำกลแก่พนักงำน เพื่อนำไปปฏิ บตั ิ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดำเนินงำน ต้องปฏิบตั ิตำมหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสำกลอย่ำงเคร่ งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วำ่ จะ
เป็ นในเรื่ องสัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ สี ผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะร่ ำงกำย หรื อสถำนะทำงสังคม
2.

การมีส่วนได้ เสี ย และผลประโยชน์ ขัดกัน
บุคลำกรต้องปฏิ บตั ิ งำนโดยคำนึ งถึ งผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นที่ ต้ งั โดยปรำศจำกควำมต้องกำร
ส่ วนตัวและอิทธิ พลจำกผูใ้ กล้ชิด
แนวปฏิบัติทดี่ ี
2.1 บุคลำกรต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่ำ ตนเองมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันใน
กำรปฏิ บ ัติ ง ำนหรื อ ไม่ เมื่ อ พบว่ำ ตนมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ข ัด กัน แล้ว บุ ค ลำกรผู น้ ้ ัน พึ ง งดกำร
ปฏิบตั ิงำนนั้น หรื อให้ผอู ้ ื่นเข้ำมำรับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหำว่ำด้วยผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.2 ไม่ใช้อำนำจของตนในทำงที่ผิดเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้บริ ษทั
เสี ยหำย
2.3 บุคลำกร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวดองในครอบครัว สำมำรถทำธุ รกรรมที่มีขอ้ ตกลง
ทำงกำรค้ำทัว่ ไป และมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่คำ้ ทัว่ ไป
2.4 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้องพิจำรณำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรำยกำรที่
เกี่ ย วโยงกันด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต อย่ำ งมี เหตุ ผ ลและเป็ นอิ ส ระ ภำยใต้ก รอบจริ ย ธรรมที่ดี โดยค ำนึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2.5 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำร
กิจกำรของบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
2.6 บุ คลำกรต้องไม่รับงำนภำยนอกที่เป็ นกำรแข่งขันกันกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั
หรื อก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั แม้จะเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนชัว่ ครำวก็ตำม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็ น
กำรเฉพำะเจำะจงจำกผูบ้ งั คับบัญชำ ฝ่ ำยบริ หำร กรรมกำร แล้วแต่กรณี
2.7 กำรรับบุคลำกรใหม่ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวดองกับบุคลำกรของบริ ษทั ต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส
เป็ นธรรมต่อผูท้ ี่ มีคุณสมบัติอย่ำงเดี ยวกัน บุ คลำกรขององค์กร ต้องไม่แทรกแซงหรื อใช้อิทธิ พลของตนเข้ำ
ช่วยเหลือให้รับผูเ้ กี่ยวดองของตนเข้ำทำงำน
3.

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลภายใน
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั หำกไม่มีมำตรกำรในกำรจัดกำรข้อมูลลับที่ดีอำจทำให้ขอ้ มูลลับของบริ ษทั
รั่วไหล ทำให้บริ ษทั เสี ยหำย หรื อถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทำงมิชอบ ดังนั้นผูท้ ี่ดูแล หรื อครอบครองข้อมูล
ต้องดูแลรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเคร่ งครัด
แนวปฏิบัติทดี่ ี
3.1
V.6

มีกำรกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลและวิธีกำรที่บุคลำกรต้องทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
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ระดับชั้นควำมลับ และกำรปฏิบตั ิเพื่อรักษำควำมลับ บุคลำกรต้องรักษำควำมลับในส่ วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ควำมลับตกไปยังบุคคลอื่ น รวมทั้งบุคลำกรอื่ นขององค์กรที่ไม่เกี่ ยวข้องหรื อนำข้อมูลภำยในไปใช้แสวงหำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ หรื อทำให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง
3.2 บุคลำกรเมื่อลำออก หรื อสิ้ นสุ ดกำรทำงำนกับบริ ษทั แล้วยังมีภำระผูกพันในกำรรักษำ
ควำมลับขององค์กรต่อไปแม้วำ่ สัญญำจ้ำงจะสิ้ นสุ ดลง
3.3 ในกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่เคยทำงำนกับคู่แข่งทำงกำรค้ำมำก่อน ต้องศึกษำข้อตกลงรั กษำ
ควำมลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กบั คู่แข่งทำงกำรค้ำ และต้องไม่กระทำกำรใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำกำรใดอัน
เป็ นกำรผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ อันจะก่อให้เกิดกำรฟ้องร้องดำเนินคดีตำมมำ
3.4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยบุคลำกรที่มีอำนำจหน้ำที่ บุคลำกรทัว่ ไปไม่มีหน้ำที่
เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อถูกถำมให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้ำที่ ให้แนะนำผูถ้ ำมสอบถำมผูท้ ี่มีหน้ำที่เปิ ดเผยข้อมูลนั้น
เพื่อให้กำรให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
3.5 บุ คลำกรควรเก็บรั กษำข้อมู ลตำมที่ กฎหมำยกำหนด บุ คลำกรควรทำกำรศึ กษำเป็ น
กรณี ไป ทั้งที่เก็บไว้ในรู ปแบบเอกสำร และที่เก็บไว้เป็ นข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ เผื่อมีกำรเรี ยกใช้ และเมื่อครบ
กำหนดเก็บรักษำให้นำเอกสำรไปทำลำย
4

การปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั คำนึ งถึ งควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลู กค้ำในฐำนะผูใ้ ห้บริ กำรลู กค้ำ โดยยึดหลักควำมซื่ อสัตย์
ควำมน่ำเชื่ อถือ และมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึ่งพอใจแก่ลูกค้ำในกำรรับบริ กำรที่มีคุณภำพ รวดเร็ ว ตรงเวลำ ใน
รำคำที่เป็ นธรรม มีประสิ ทธิ ภำพไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้บริ กำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
แนวปฏิบัติทดี่ ี
4.1 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกำศต่ำงๆ ของหน่วยงำน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
4.2 มุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำให้ได้รับบริ กำรอย่ำงมี
คุณภำพ รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้ำ
4.4 เปิ ดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่ำงครบถ้วน และถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้ง
รักษำสัมพันธภำพที่ดีและยัง่ ยืน
4.5 จัดให้มีระบบกำรบริ กำรลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรี ยนกำรบริ กำรและดำเนิน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ วและดีที่สุด
4.6 จัดเก็บข้อมูลลูกค้ำอย่ำงเป็ นระบบ ปลอดภัย ไม่นำข้อมูลลูกค้ำไปใช้ในทำงไม่ถูกต้อง
4.7 สนับสนุนให้ลูกค้ำเข้ำถึงกำรบริ กำรสิ นเชื่อส่ วนบุคคลและกำรได้รับควำมคุม้ ครอง
จำกกำรทำประกันภัย ด้วยและเทคโนโลยีที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ ว และเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ำ
V.6
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5

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ ค ้ำ อย่ ำ งเสมอภำคและเป็ นธรรม โดยค ำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย ซึ่ งเป็ น
กระบวนกำรส ำคัญ ที่ ส นับ สนุ น กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษ ัท ภำยใต้ก ำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมสัมพันธ์อนั ดี ทำงธุ รกิ จซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ทุกฝ่ ำยให้กำ้ วไปสู่ กำรเป็ นพันธมิตรที่สนับสนุ นกำรดำเนิ น
ธุ รกิจระหว่ำงกันในระยะยำว
แนวปฏิบัติทดี่ ี
5.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคกระบวนกำรจัดหำพัสดุตอ้ งดำเนิ นกำรอย่ำงถูกต้อง ตำม
ระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่ำงโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่คู่คำ้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ ำ้
สร้ำงกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่ำงคู่คำ้
5.2 ปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไข และ/หรื อข้อตกลงในสัญญำที่ ทำร่ วมกันกับคู่คำ้ อย่ำงเคร่ ง ครั ด
กรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขข้อใดได้ ต้องรี บ แจ้ง ให้คู่ ค ้ำ ทรำบล่ วงหน้ำ เพื่ อร่ วมกันพิ จ ำรณำแนว
ทำงแก้ไขปั ญหำด้วยหลักกำรแห่งควำมสมเหตุสมผล อันเป็ นกำรป้ องกันมิให้เกิดควำมเสี ยหำย
5.3 ใช้สินค้ำ หรื อบริ กำรที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้ำหรื อกำรกระทำที่เป็ น
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
5.4 ห้ำมรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่ หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั เว้นแต่ในโอกำสหรื อเทศกำลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน โดยสิ่ งของหรื อประโยชน์
อื่นใดนั้น ต้องมีรำคำหรื อมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส ไม่เกิน 3,000 บำท และต้องรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำของ
ตนทรำบทันที โดยกำรรับสิ่ งของดังกล่ำวต้องไม่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง โดยไม่เป็ นธรรม
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
5.5
ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่คำ้ โดยไม่สุจริ ต
5.6
ให้ควำมสำคัญในกำรรักษำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่คำ้ อย่ำงสม่ำเสมอ และไม่นำ
ข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกคู่คำ้
5.7
ส่ งเสริ มกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คำ้ และเปิ ดโอกำสให้คู่คำ้
เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั
6

การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ ดว้ ยควำมเสมอภำคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดมัน่
ในกำรปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด มุ่งมัน่ ในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ำหนี้ และให้ควำม
เชื่อถือซึ่ งกันและกัน
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แนวปฏิบัติทดี่ ี
6.1 บริ ษทั ได้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเสมอภำคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยไม่เอำเปรี ยบต่อ
เจ้ำหนี้ของบริ ษทั
6.2 ไม่ใช้วธิ ี กำรทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งสำคัญใดๆ ที่อำจทำให้เจ้ำหนี้
ได้รับควำมเสี ยหำย
6.3 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญำต่ำงๆ ที่ได้ทำไว้กบั เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำง
เคร่ งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมำ โดยเฉพำะเรื่ องเงื่อนไขค้ ำประกันกำรบริ หำรเงินทุนและกรณี ที่เกิดกำรผิดนัด
ชำระ
6.4 ชำระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยให้กบั เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงครบถ้วนและตรงตำม
กำหนดเวลำที่ได้ตกลงไว้
6.5 บริ ษทั มีกำรบริ หำรสภำพคล่องเพื่อเตรี ยมพร้อมในกำรชำระหนี้คืนให้แก่เจ้ำหนี้ของ
บริ ษทั อย่ำงทันท่วงทีและตรงตำมระยะเวลำครบกำหนด
6.6 กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบ
โดยเร็ วเพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล
7

การปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงำนทุกคนเป็ นส่ วนสำคัญที่สุดในกำรดำเนินธุ รกิจ เป็ นปั จจัยสำคัญสู่ ควำมสำเร็ จของ
บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุ กคน และปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมบนหลัก สิ ท ธิ
มนุษยชน ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ คำนึงถึงควำมต้องกำรของพนักงำน ส่ งเสริ มให้พนักงำนมีควำมสำมัคคี เชื่อ
ใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ ำย ปฏิบตั ิต่อกันอย่ำงสุ ภำพ และเคำรพในศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ รวมถึงส่ งเสริ มให้เกิด
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงพนักงำนและบริ ษทั โดยสร้ ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดีและปลอดภัยต่อชี วิต
สุ ขภำพอนำมัย ร่ ำงกำย ทรัพย์สินของพนักงำนเสมอ จ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม มีสวัสดิกำรที่ดีให้แก่พนักงำน
และจัดหำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรทำงำน เปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถให้ส อดคล้องกับ กลยุท ธ์ และแนวทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั โดยจัดส่ ง ให้เข้ำ อบรม
หลักสู ตรและสัมมนำต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั เพื่อตอบแทนพนักงำนที่ดำเนินงำนเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และให้พนักงำนสำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนไปพร้อมกับบริ ษทั
แนวปฏิบัติทดี่ ี
7.1 สรรหำพนักงำนด้วยระบบกำรคัดเลือกที่และเงื่อนไขกำรจ้ำงที่มีประสิ ทธิภำพและ
เป็ นธรรมเพื่อให้ได้พนักงำนที่มีคุณภำพและซื่อสัตย์เข้ำมำร่ วมปฏิบตั ิงำน
7.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนบนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรแต่งตั้ง
โยกย้ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัล หรื อกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระทำด้วยควำมเสมอภำค สุ จริ ตใจและตั้งอยู่บน
พื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกระทำ หรื อกำรปฏิบตั ิของพนักงำนนั้นๆ
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7.3
ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ กำรถ่ ำยทอดควำมรู ้ และควำมสำมำรถของพนักงำน
โดยให้โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึ งและเสมอภำค รวมถึ งส่ งเสริ มให้พนักงำนได้รับกำรอบรมเพิ่มเติ มใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
7.4 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของบทบำท หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเป็ นรำยบุคคล รวมถึงกำรสร้ำงแรงกระตุน้ ในกำรทำงำน ทั้งใน
รู ปของเงินเดือน โบนัส รำงวัล และสวัสดิกำรที่เป็ นธรรม เหมำะสมตำมระเบียบนโยบำยของบริ ษทั ซึ่ งได้รับ
กำรปรับปรุ งให้มีควำมเหมำะสมเป็ นปั จจุบนั มีควำมสอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและตลำดกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมเดียวกัน
7.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
7.6 ส่ งเสริ มให้พนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ
มี จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ยึ ด มั่น ในคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี วิ นัย ใฝ่ หำควำมรู ้ อ ยู่ เ สมอ รวมทั้ง มี
กิริยำมำรยำทสุ ภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะและประพฤติตนเหมำะสม โดยไม่สร้ำงควำมเสื่ อมเสี ยต่อ
ภำพลักษณ์บริ ษทั
7.7 พนักงำนต้องกิ ริยำมำรยำทสุ ภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะและประพฤติ ตน
เหมำะสม โดยไม่สร้ำงควำมเสื่ อมเสี ยต่อภำพลักษณ์บริ ษทั
7.8 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดวัฒนธรรมกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีม ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล
กัน ให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมทั้งกิจกรรมภำยในและกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริ ษทั จัดขึ้น เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี
ควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร
7.9
ห้ำมพนักงำนกระทำกำรที่ก่อควำมเดือนร้อน รำคำญ บัน่ ทอนกำลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิด
เป็ นปฏิ ปักษ์ หรื อรบกวนกำรปฏิ บตั ิงำนที่มีลกั ษณะเป็ นกำรคุ กคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริ ษทั หรื อ
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุ รกิจ
7.10 ส่ งเสริ มให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
พนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด และหลักกำรเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐำนโดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิ ด เชื้ อชำติ เพศ
อำยุ สี ผิว ศำสนำ ควำมพิ กำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรื อสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร
ปฏิบตั ิงำน
7.11 ดู แลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยแก่ ชีวิต สุ ขภำพ ร่ ำงกำย
ตำมนโยบำยควำมปลอดภัย ชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่ อสร้ ำงบรรยำกำศและสภำวะ
แวดล้อมกำรทำงำนที่ดี ให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีควำมสุ ขสำมำรถบริ หำรดุลยภำพระหว่ำงชี วิตกำรทำงำน
กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่ำงเหมำะสม
7.12 ปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตสำนึกในเรื่ องคุณธรรม กำรมีจิตอำสำ กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงำนเข้ำใจเรื่ อง
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จรรยำบรรณและบทบำทหน้ำที่ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ อยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ ถึ งทั้ง
บริ ษทั
7.13 ส่ งเสริ มและจัดให้มีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่ำวสำรต่ำงๆ แก่
พนักงำน เพื่อให้พนักงำนมีขอ้ มูล ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และรับทรำบผลกำรดำเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
7.14 ส่ งเสริ มและจัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่ องที่ ส่อไปในทำงไม่ปฏิ บตั ิ
ตำมกฎหมำย หรื อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุ รกิจ นโยบำย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
หรื อกำรส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ รวมถึงกำรให้ควำมคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบำะแส และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลทำงลบจำกกำรร้องเรี ยน (Whistle Blower Policy)
8

การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
บริ ษทั ส่ งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำย
เกี่ ยวกับหลักปฏิ บตั ิ กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ตำมกรอบกติ กำกำรแข่ง ขันที่ ดี ไม่สร้ ำงควำมได้เปรี ยบทำงกำร
แข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม
แนวปฏิบัติทดี่ ี
8.1 ประพฤติตนภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม
8.2 ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำม
จริ ง
8.3 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมำะสม
8.4 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิ ทธิ์
9

การปฏิบัติต่อชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ใส่ ใจในควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยของพนักงำนมุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนคุณภำพ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นวิถีปฏิบตั ิประจำวันของพนักงำน เพื่อประโยชน์ของทุกคน
และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติทดี่ ี
9.1 ไม่สนับสนุ นกิ จกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงำม และ/หรื อ เป็ น
กำรส่ งเสริ มอบำยมุข
9.2
ให้ควำมสำคัญกับกิ จกรรมของชุ มชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดกำรพัฒนำชุ ม ชน
สิ่ งแวดล้อม มุ่งสร้ำงสรรค์สังคมที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ชุมชมที่อยูร่ อบสถำนประกอบกำรของบริ ษทั สนับสนุ น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะได้รับ
อย่ำงยัง่ ยืน
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9.3 ส่ งเสริ มให้มีกำรให้ค วำมรู ้ และฝึ กอบรมพนักงำนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อปลู กฝั ง
จิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริ ษทั และบุคลำกรของบริ ษทั
9.4 สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้พลังงำนและน้ ำอย่ำงเหมำะสม และ
มีประสิ ทธิ ภำพ ลดกำรใช้อย่ำงสิ้ นเปลื อง ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและระเบี ยบต่ำ งๆ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำ ง
เคร่ งครัด
9.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมกำรอนุ รักษ์วฒั นธรรม และกำรทำนุ บำรุ งศำสนำตำม
ควำมเหมำะสม
9.6 สนับสนุนองค์กรสำธำรณกุศล รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงกำรต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม
9.7 แสวงหำมำตรกำรลดก๊ำซเรื อนกระจกจำกกำรดำเนินธุ รกิจ
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การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั จัดให้มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร เพื่อใช้ในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยพนักงำนของบริ ษทั
ต้องใช้สิ่งเหล่ำนี้ อย่ำงถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภำพ ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิใน
กำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทำงบริ ษทั กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และระมัดระวังมิให้
เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบัติทดี่ ี
10.1 ต้องปฏิ บตั ิงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้อง ห้ำมติดตั้งหรื อใช้
งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องในสำนักงำนโดยเด็ดขำด
10.2 ต้องเก็ บ รั ก ษำรหัส ผ่ำ นของตนให้เป็ นควำมลับ เพื่ อป้ องกันไม่ ใ ห้บุ ค คลอื่ นเข้ำถึ ง
รหัสผ่ำนของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อเข้ำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุน้ เคย อันอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
10.3 ใช้อีเมล์และอินเตอร์ เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุ รกิจของบริ ษทั อย่ำงระมัดระวัง และไม่นำมำซึ่ ง
ควำมเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั
10.4 มีหน้ำที่ดูแลบุคคลภำยนอกในกำรเข้ำถึงแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมเท่ำที่จำเป็ นต่อกำร
ทำงำนและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรอย่ำงเคร่ งครัด
10.5 บริ ษทั จัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล ซึ่งพนักงำนของบริ ษทั มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบดังกล่ำว
10.6 หำกบริ ษทั พบว่ำพนักงำนของบริ ษทั มีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำเป็ น
จริ ง จะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรื อ กฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
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