นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาองค์ กร (Philosophy)
“เราปรารถนารอยยิม# จากลูกค้าด้วยทีมงานทีมีความสุ ข”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราให้บริ การความสะดวกกับทุกชุมชน”
พันธกิจ (Mission)
“มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสิ นค้าและบริ การทีเปี ยมด้วย
นวัตกรรม พร้อมทั#งสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ชุมชนและสังคม”
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คํานิยาม
บริ ษทั :

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย :

บริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษ ทั มหาชน จํากัด ที อยู่ภายใต้การควบคุ ม
ของบริ ษทั โดยมีลกั ษณะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริ ษทั :

คณะกรรมการของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย :

คณะกรรมการกลุ่มย่อยทีคณะกรรมการบริ ษทั ตั#งขึ#นเพือให้ช่วย
ศึกษาและกลันกรองงานในด้านใดด้านหนึง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการชุ ดย่อยทีคณะกรรมการบริ ษทั ตั#งขึ#นเพือทําหน้าที
กํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและนโยบายที
เกียวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบ

คณะกรรมการชุดย่อยทีคณะกรรมการบริ ษทั ตั#งขึ#นเพือทําหน้าที

แทนและสรรหากรรมการ :

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมทั#งพิจารณากลันกรองการสรรหากรรมการก่อนนําเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการชุ ดย่อยที จัดตั#งขึ# นเพือทําหน้าที กํากับดูแลให้มีการ
จัด ทํา รายงานทางการเงิ น และเปิ ดเผยข้อ มู ล ที ถู ก ต้อ งครบถ้ว น
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน และมี ระบบการควบคุ มภายใน
และการตรวจสอบภายในที มี ม าตรฐานรั ด กุ ม เพี ย งพอ ทั#ง นี#
องค์ประกอบ คุ ณสมบัติและหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศกําหนด

พนักงาน :

พนักงานตั#งแต่ระดับบังคับบัญชาหรื อเทียบเท่าลงมาของ บริ ษทั
ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผูบ้ ริ หาร:

ผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่ งตั#งแต่ผูบ้ ริ หารระดับฝ่ ายหรื อเที ยบเท่าขึ# นไป
ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
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ผูบ้ ริ หารระดับสู ง :

ผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งตั#งแต่ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเทียบเท่าขึ#น
ไปของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย :

บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที มี ส่วนเกี ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั รวมถึงผูถ้ ื อหุ ้น ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี#
คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคมส่ วนรวม เป็ นต้น

ผูถ้ ือหุ น้ :

ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั :

ผูถ้ ื อหุ ้นในกิ จการใดเกิ นกว่าร้ อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที มี สิท ธิ
ออกเสี ย งทั#งหมดของกิ จการนั#น และการถื อหุ ้นดังกล่ าวให้นับ
รวมหุ น้ ทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องด้วย

ข้อมูลภายใน :

ข้อมู ล ที บริ ษ ทั เป็ นเจ้า ของหรื อ เป็ นผูค้ วบคุ ม ซึ งเป็ นข้อมู ล ที มี
คุ ณค่าทางเศรษฐกิ จทั#งในปั จจุ บนั และอนาคต เป็ นข้อมูลที รู ้ ใ น
วงจํากัดและไม่พึงเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่ อนได้รับอนุ ญาต
จากผู ้มี อ ํา นาจ เช่ น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล ของลู ก ค้า และ
พนัก งาน ข้อ มู ล การขายและการตลาด ข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุ รกิ จ แผนการตลาด แผนการเงิ น
แผนการก่ อสร้ า ง ข้อมูล ทางด้า นนวัตกรรม ข้อมูล การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรแกรมต้นฉบับ (Source code) เป็ นต้น และ
เป็ นข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ ทียังไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : การทําหน้าทีทีต้องทําให้เกิ ดผลลัพธ์หรื อผลประโยชน์ตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั แต่ ก ลับ เอื# อประโยชน์ ใ ห้ ตนเองหรื อ
บุคคลทีเกียวข้องอืนๆ ทําให้บริ ษทั ไม่ได้ประโยชน์สูงสุ ดหรื ออาจ
เสี ยหายจนทําให้บริ ษทั มี ปัญหาทั#งนี# ให้พิจารณาการทําธุ รกรรม
โดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
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1.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึ งสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นอยู่อย่างเท่าเทียมกันโดยจะไม่กระทําการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ทีมีอยูข่ องผูถ้ ือหุ น้ อันได้แก่
− สิ ทธิ ในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษทั ตามความเป็ นจริ ง ถู กต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการต้องไม่
จํากัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั#น
−

สิ ทธิ ทีจะแสดงความคิดเห็ น เสนอแนะ หรื อเสนอเรื องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพือ
การบริ หารบริ ษทั ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด

−

สิ ทธิ ในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมและได้รับข้อมูลทีเพียงพอต่อ
การพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุ มตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อทีประชุ ม
โดยคณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

−

สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และออกเสี ยงลงมติร่วมตัดสิ นใจในทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น กรณี ทีมีการเปลี ยนแปลงนโยบายทีสําคัญต่างๆของบริ ษทั เช่น การกําหนดหรื อการ
แก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิมทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ
เป็ นต้น

−

สิ ทธิ ในการเลื อกตั#ง ถอดถอนกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุ คคลและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ

−
-

สิ ทธิ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล
สิ ทธิ ในการแต่งตั#งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

การประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายในสี เดือนนับแต่
วันสิ# นสุ ดของรอบปี บัญชี ข องบริ ษทั เพื อพิจารณาเรื องผลการดําเนิ นงาน การอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล การ
แต่งตั#งคณะกรรมการบริ ษทั การแต่งตั#งผูส้ อบบัญชี รวมทั#งเรื องอืนๆ ทีต้องขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จึงมีนโยบายทีสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นมา
เข้าร่ วมประชุ ม โดยการอํานวยความสะดวกทั#งสถานทีจัดประชุ ม การได้รับข้อมูลสารสนเทศเกียวกับการ
ประชุม การออกเสี ยงคะแนน และจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุ มรายละเอียดวาระการประชุ ม ซึ งระบุ
ข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลพร้ อ มทั#ง ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสํ า หรั บ แต่ ล ะวาระ รวมทั#ง เอกสาร
ประกอบการประชุ มและเอกสารประกอบการเข้าร่ วมประชุ มให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุ มอย่างน้อย 21 วัน รวมถึ งการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อผ่านระบบ SET
Community Portal (SCP) ล่วงหน้าก่อนทีจะจัดส่ งเอกสารเพือให้ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ มูลและเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี#บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามทีต้องการ
คําตอบในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
นอกจากนี# ค ณะกรรมการบริ ษ ทั อาจเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม วิส ามัญเมื อใดก็ ไ ด้ ใน
ทํานองเดียวกันผูถ้ ือหุ น้ สามารถเข้าชือทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเมือใดก็ได้
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ที กําหนดไว้ ในกรณี เช่ นนี# คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
การดําเนินการในวันประชุ มผู้ถือหุ้น
ทุกครั#งก่อนเริ มการประชุ มจะมีการแถลงให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบถึ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และใน
ระหว่างการประชุ มคณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิ ดเห็ นและตั#งคําถามใดๆ อย่า ง
เท่ า เที ย มกัน ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม โดยมี ค ณะกรรมการบริ ษ ัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บรรษัท ภิ บ าล กรรมการกําหนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร และผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ร่ วมชี# แจงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นด้วย
ทุกครั#ง
การจัดทํารายงานการประชุ ม และการเปิ ดเผยมติการประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในวันทํา การถัดไปผ่า นทางเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั และจัดทํา รายงานการประชุ ม ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ พร้อมทั#งจัดส่ งสําเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และแจ้งผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเผยแพร่ วีดีทศั น์บนั ทึกรายการประชุ มผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
เพือนําเสนอข้อมูลทีเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ีสนใจร่ วมลงทุนกับบริ ษทั
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน ซึ งรวมถึ ง ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้อ ยและผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ า งชาติ โ ดย
คณะกรรมการจะไม่กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุ ม รวมทั#งการเสนอชื อบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยที
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที
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ผูถ้ ือหุ ้นได้เสนอดังกล่าวนั#น และคณะกรรมการมีนโยบายทีจะไม่เพิมวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยทีไม่ได้
แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น ทั#งนี#เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจ
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ
มอบฉันทะให้กบั บุคคลทีผูถ้ ื อหุ ้นเห็นสมควร เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการออกเสี ยงลงคะแนนใน
แบบหนึ งหุ ้นต่อหนึ งเสี ยง และมีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงโดยเฉพาะอย่างยิงในวาระทีสําคัญ เช่ น การทํา
รายการที เกี ยวโยงกัน การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรั พย์ เป็ นต้น เพือความโปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
อย่างต่อเนืองในการดําเนินธุ รกิจ และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั จึงมี
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี#
(1) ลูกค้า: ได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรื อการให้บริ การต่างๆ ทีคุม้ ค่าในด้านราคา คุณภาพ และความ
สะดวก รวมทั#งด้านสุ ขภาพ และ ความปลอดภัย โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายเกียวกับการ
ปฏิบตั ิทีเป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
(2) พนักงาน : เป็ นบุคคลทีถื อได้ว่าเป็ นทรัพยากรทีสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
บริ ษ ทั จึ งส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของพนัก งานให้เกิ ดศัก ยภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
สู งสุ ด อีกทั#งจัดให้มีสภาพการจ้างทียุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
และมีความเท่าเทียม ไม่ใช้วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิ น ไม่แบ่งแยกเชื# อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีและปลอดภัย รวมทั#งจัดให้มี
กองทุนสํารองเลี# ยงชี พ โครงการสะสมหุ ้นสําหรับพนักงานเพือเป็ นหลักประกันความมันคง
ระยะยาวในการดํารงชีพ ทําให้เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
(3) รัฐบาล : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
หรื อระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง
(4) สังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม : บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อสังคม ชุ มชนและ
สิ งแวดล้อ ม จนถื อ เสมื อ นเป็ นภาระกิ จ หลัก ที จะสร้ า งสรรค์โ ครงการและกิ จกรรมที เป็ น
ประโยชน์ เพือให้ผูท้ ีเกี ยวข้องมันใจว่าการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึ งปั จจัยด้าน
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(5)
(6)
(7)
(8)

สิ งแวดล้อม สั งคม และชุ ม ชน เพือการพัฒนาที ยังยืน โดยบริ ษ ทั ได้จดั ทําและเปิ ดเผยแนว
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านรายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คู่คา้ : มีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์
ส่ วนตัวเข้ามาตัดสิ น
เจ้าหนี# : มีการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา และให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหนี# ตามลําดับชั#นของหนี#
ตามสัญญาทีได้กระทําไว้ โดยไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของเจ้าหนี#
คู่แข่ง : มีการดําเนินธุ รกิจบนการแข่งขันทีเป็ นธรรม อย่างมืออาชี พ โดยไม่มีการกระทําในทาง
ทุจริ ตอันเป็ นผลร้ายต่อกัน
ผูถ้ ือหุ น้ : บริ ษทั มุ่งมันดําเนินงานทางธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความโปร่ งใส รอบคอบ มี
ผลการดําเนิ นงานทีดี มี การเจริ ญเติบโตอย่างมันคง เพือเพิมมูลค่าให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว
และให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยยึ ด หลั ก ความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ถื อ หุ ้ น และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วน
ตนของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร

นอกจากนี# คณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูม้ ีส่วนเกียวข้องควรรับรู ้ ท# งั การรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําปี เว็บไซต์
ฯลฯ ทั#งนี# คณะกรรมการได้จดั ให้มีช่องทางการสื อสารแบบสองทางเพือให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูม้ ีส่วน
เกียวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรี ยนในกรณี ทีไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการกระทําของ
บริ ษทั รวมทั#งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิ ดเผยกระบวนการและ
ช่องทางการสื อสารผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้ ค วามมันใจต่ อนัก ลงทุ น และผูท้ ี เกี ยวข้องทุ ก ฝ่ าย ในการเปิ ดเผยข้อ มู ล
สารสนเทศต่างๆ ทั#งตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐและขององค์กรทีทําหน้าที
กํา กับ ดู แลบริ ษ ัท เช่ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และทีควรเปิ ดเผย อย่างตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา อย่างสมําเสมอ อันสามารถตรวจสอบได้ อย่างเท่าเทียมทัวถึงและเป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทาง
การเงิ น ผลประกอบการ รายการทีเกี ยวโยงกัน รายงานซื# อขายหุ ้นของบริ ษทั และสถานภาพทีแท้จริ งของ
บริ ษทั ประกอบการวิเคราะห์ หรื อความเห็ นของกรรมการต่อข้อมูลนั#นๆ รวมทั#งการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย
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ต่างๆ โดยข้อมูลทีแสดงในรายงานทางการเงินเป็ นข้อมูลทีมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที
รั บรองโดยทัวไป และผ่า นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ทีเป็ นอิ สระ นอกจากนี# บริ ษทั ได้มี การเปิ ดเผย
โครงสร้ างการถื อหุ ้นทีมีความชัดเจนและโปร่ งใสโดยแจกแจงโครงสร้างทีแสดงถึงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ
สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจําปี อีกด้วย
เพือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและวิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศอย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยนโยบายฯมี เ นื# อ หาครอบคลุ ม ถึ ง หลัก การในการเปิ ดเผย
สารสนเทศ ขั#นตอนการเปิ ดเผยสารสนเทศทีมีสาระสําคัญ การเก็บรักษาความลับ และการฝ่ าฝื นนโยบาย
ทั#งนี#คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทีทําหน้าทีสื อสารกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ทวไป
ั และภาครัฐทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และด้วยวิธีการอันเหมาะสม รวมทั#ง
จัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซต์ท# งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีการสื อสาร ติดต่อกับบริ ษทั ได้หากผูท้ ีเกียวข้องต้องการเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็ น หรื อสอบถามข้อมูลต่างๆ อันมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบกิ จการ
ของบริ ษทั ทั#งนี#บริ ษทั จะให้การตอบกลับข้อซักถามภายในเวลาอันเหมาะสม
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และกรรมการที มาจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพือให้บริ ษทั สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั#งหมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยไปกว่า 3 คน ทั#งนี#กรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั#งและจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี#
1. มี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนและไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้า มตามกฎหมาย ว่า ด้ว ยบริ ษ ทั มหาชน จํา กัด
ข้อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ ทีสามารถเอื#อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ได้เป็ น
อย่างดี มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มทีในการปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าํ
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรมรวมทั#งมีประวัติการทํางานทีดี
3. ปฏิบตั ิหน้าทีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื องต่างๆ ทั#งจากฝ่ าย
บริ หารและผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมี หน้าที และอิสระที จะตั#งคําถามแสดงความคิ ดเห็ น
วิสัยทัศน์ หรื อคัดค้านในกรณี ทีมีความเห็นขัดแย้งเพือบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นธุ รกิจทียังยืน และเป็ น
ผูน้ าํ ทางธุ รกิจอันจะยังประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การแต่งตั#งกรรมการจะดําเนิ นการด้วยความโปร่ งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุ ณสมบัติ
ทักษะ ความรู ้ และความชํานาญทีจําเป็ นของกรรมการ เพือให้ได้มาซึ งกรรมการทีมี คุณสมบัติอนั จะช่ วย
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สร้ างความเข้ม แข็งให้กบั บริ ษ ทั แล้วจึ งจะมี การเสนอชื อบุ คคลเพื อเป็ นกรรมการพร้ อมทั#งประวัติอย่า ง
เพียงพอ สําหรับการพิจารณาและอนุมตั ิของผูถ้ ือหุ น้
5. มีการเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได้
6. มี ก ารให้ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอันจํา เป็ น และมี ป ระโยชน์ต่อการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที แก่ ก รรมการที
เข้าใหม่
คณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี#
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํา นวนหุ ้นที มี สิท ธิ ออกเสี ย งทั#ง หมดของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั#งนี# ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี
เกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั#นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ื อ
หุ น้ รายใหญ่หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ทั#งนี# ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อทีปรึ กษาของ
ส่ วนราชการซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที มี ค วามสั ม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั#งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั#งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย
หรื อที ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
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หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั#นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที ได้รับ การแต่ ง ตั#ง ขึ# นเพื อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที มี นยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ หารงานลู กจ้าง
พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั#งหมด
ของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
11. สามารถดู แลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อบริ ษทั อืนซึ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
12. สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เพือตัดสิ นใจในกิจกรรมทีสําคัญของบริ ษทั
กรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดํา เนิ น กิ จการของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อยลํา ดับ เดี ย วกัน ผูถ้ ื อหุ ้ น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้
ในกรณี ทีบุคคลทีบริ ษทั แต่งตั#งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั อาจผ่อนผัน
ให้ได้ หากเห็ นว่าการแต่งตั#งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ น
อิสระ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี# ในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตั#งกรรมการ
อิสระดังกล่าวแล้ว
ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที ทํา ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตั#งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั#งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
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คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั เมือครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชือต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาเลือกตั#งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อีก
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลื อกตั#งประธานกรรมการ และเป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั#ง ถอดถอนประธาน
กรรมการบริ หาร ทั#งนี# ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หารไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน และมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าทีอย่างชัดเจน บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการบริ หาร
โดยเรื องทีสําคัญจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมตั ิ
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าทีบB ริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั#งและถอดถอนกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารตาม
ข้อเสนอของประธานกรรมการบริ หาร ทําหน้าทีในการบริ หารกิจการเกียวกับการดําเนิ นงานตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร
ได้กาํ หนดไว้ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าทีทีกําหนดโดยประธานกรรมการบริ หาร
5.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื อการปฎิ บ ตั ิ หน้า ที ของคณะกรรมการอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ ง ได้แต่ ง ตั#ง
คณะกรรมการชุ ดย่อย ทีจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีอาํ นาจ
แจ้งให้ฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ ม ชี# แจง หรื อจัดทํารายงานเสนอหรื อว่าจ้างทีปรึ กษา เพือให้คาํ แนะนําการ
ดําเนิ นการทีได้รับมอบหมายได้ตามทีเห็ นสมควร โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทํา
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจํา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่ากึงหนึ ง ทําหน้าทีในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารให้เป็ นไป
ตามนโยบายการกํากับดู แลกิ จการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน รวมทั#งสอบทานและประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายร่ วมกับกรรมการและฝ่ ายจัดการ และให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนโยบายดังกล่าว โดยรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายและประเด็นที
สําคัญเกียวกับการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริ ต ต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 2 ครั#ง
รวมทั#งประสานงานกับคณะกรรมการชุ ดย่อย และคณะทํางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื องทีเกียวข้องกับการ
กํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริ ต และให้คาํ แนะนําตามความจําเป็ น
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน
โดยเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทั#งหมด โดยทําหน้าทีพิจารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการ รวมทั#งคัดเลื อก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาทีได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งจะนําเสนอที
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ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั#งกรรมการ โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขั#นตอนในการสรรหากรรมการให้
ทราบ รวมทั#งทําหน้าทีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง เพื อเสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยคณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ ค่า ตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ส่ วนค่ า ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะนํา เสนอที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน โดยทุ กคนต้องเป็ น
กรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็ นคณะกรรมการ
บริ ษทั และได้รับการแต่งตั#งใหม่ได้ มีหน้าทีสอบทานให้บริ ษทั มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล พิจารณา
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ทั ในกรณี ที เกิ ดรายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดทํารายงานการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั และสอบทานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิหน้าทีและแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ โดยมีสํานักตรวจสอบ
ของบริ ษทั รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นหน่วยปฏิบตั ิ รวมทั#งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั#ง
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และทีปรึ กษาเป็ นประจํา
5.3 บทบาทหน้ าทีแB ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีดําเนิ นกิจการของบริ ษทั และกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายภายใต้นโยบาย
การกํากับดู แลกิ จการและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันของบริ ษทั โดยปฏิ บตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั มติ คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความ
ซื อสัตย์สุจริ ต มี จริ ยธรรมทีดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างสมําเสมอและ
คณะกรรมการยังมีหน้าที ดังต่อไปนี#
1. เพือความโปร่ งใส ในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการของบริ ษทั จะรายงานส่ วนได้ส่วนเสี ยของ
ตนหรื อบุคคลทีเกียวข้องซึ งมีความเกียวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย ต่อบริ ษทั ซึ งสามารถตรวจสอบได้
2. เพื อให้ ก ารดํา เนิ น กิ จการเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดต่ อผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษ ทั จะกํา หนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และทิศทางการดําเนิ นงานทีเกี ยวข้องกับการ
กํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั และการต่อต้านการทุ จริ ตตลอดจนกํากับดู แลการดําเนิ นการให้
หน้าที 14

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

บรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ อีกทั#งประเมินผลและปรับปรุ งเพือความมีประสิ ทธิ ภาพของ
การดําเนินกิจการ
กํา หนดนโยบายบริ หารความเสี ยงและพิ จารณาถึ ง ปั จจัย ความเสี ยงที สํา คัญอันอาจเกิ ดขึ# น
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี ยงดังกล่าว และติดตามผลการดําเนิ นงานตามแนวทาง
ป้ องกันความเสี ยงนั#น
พิจารณาและอนุ มตั ิผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริ ษทั เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
พิจารณาและอนุ มตั ิการทําธุ รกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบทีสําคัญต่อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี#สิน การทําธุ รกิจและชือเสี ยงของบริ ษทั
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชี ทีมีความน่าเชื อถือรวมทั#งดูแล
ให้มีกระบวนการในการประเมิ นความเหมาะสมของการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และให้ความเห็ นถึ งความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยงไว้ในรายงานประจําปี
พิจารณาและอนุ มตั ิการเปลียนนโยบาย และวิธีปฏิ บตั ิทีมีนยั สําคัญเกี ยวกับการบัญชี การเก็บ
รักษาเงิน และระบบการควบคุมทางการเงิน
พิจารณาแต่งตั#งและกําหนดอํานาจหน้าทีแก่คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ
บรรษัท ภิ บ าล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทนและสรรหา
กรรมการ เพือการดําเนินงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้
พิจารณาแต่งตั#งประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที บริ หาร
รวมทั#ง กํา หนดอํา นาจอนุ ม ัติ ที มอบอํา นาจให้ก ับ ประธานกรรมการบริ ห าร และพิ จ ารณา
ปรับปรุ งแก้ไขอํานาจดังกล่าวเพือความเหมาะสม
จัดให้มีช่องทางในการสื อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสม
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันตลอดจนแนวทาง
ปฏิบตั ิทีเกียวข้องของบริ ษทั ทีได้จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและ
การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั#ง
จัดให้มีการจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ งเพือเตรี ยมพร้ อมเมื อเกิ ดกรณี ทีผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของบริ ษทั ทีได้จดั ทําขึ#นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดให้มีแนวทางดําเนิ นการทีชัดเจนกับผูท้ ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง
เว็บ ไซต์ หรื อ รายงานตรงต่ อ บริ ษ ัท โดยกํา หนดช่ อ งทางการแจ้ง เบาะแสผ่า นทางสํ า นัก
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ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพือสังการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการทีบริ ษทั กําหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
15. กํากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ย่อย เพือควบคุ มการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทํารายการต่างๆ ให้
ถู ก ต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลัก ทรั พ ย์และ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4 การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละหก ครั#ง และอาจจัดให้มีการประชุ ม
พิเศษเพิ มเติ ม ตามความจําเป็ น โดยมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ในการเข้าร่ วมประชุ ม ของกรรมการในรายงาน
ประจําปี ทั#งนี# กรรมการต้องมาประชุ มอย่างน้อยกึงหนึ งของจํานวนกรรมการทั#งหมดจึงจะครบองค์ประชุ ม
โดยวาระการประชุมทีสําคัญประกอบด้วย การให้ความรู ้และรายงานผลการทํางานของแต่ละหน่วยงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พิจารณาแผนการดําเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส งบประมาณประจําปี ความ
คืบหน้าของการลงทุนต่างๆ ของบริ ษทั รวมทั#งนโยบายทีสําคัญ ทั#งนี# บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่
ละคนมีอิสระทีจะเสนอเรื องทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่ วาระการประชุม
บริ ษทั ได้จดั หนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมกับระเบียบวาระการประชุ ม และเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุมทีชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ ทั#งนี#ในการพิจารณาเรื อง
หนึ งเรื องใดกรรมการมี สิทธิ ขอดูหรื อตรวจเอกสารที เกี ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริ หารชี# แจงข้อมูลรายละเอี ยด
เพิ มเติ ม ตลอดจนจัดหาที ปรึ ก ษาหรื อผูเ้ ชี ยวชาญภายนอกมาให้ค วามเห็ น โดยบริ ษ ทั เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ในระหว่างการประชุ มมีการจัดสรรเวลาให้กบั ผูบ้ ริ หารในการนําเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอสําหรั บ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ที จะอภิ ป รายแสดงความคิ ดเห็ น ซึ งเป็ นไปอย่า งอิ ส ระและโปร่ ง ใส โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกียวข้องอย่างเป็ นธรรม และกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา
โดยนัยสําคัญ ต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื องดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเชิ ญผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการเพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปั ญหา
โดยตรงและเพือมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั ซึ งทําหน้าทีให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
และกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที กรรมการบริ ษัท จะต้อ งทราบ และดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั#ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี#ยงั ให้การสนับสนุนในการจัดประชุ ม และ
เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีมีความถูกต้อง ชัดเจนทั#งผลการประชุ มและความเห็น
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ของกรรมการ รายงานการประชุ มจะถูกจัดเก็บไว้ทีเลขานุ การบริ ษทั และพร้ อมสําหรับการตรวจสอบจาก
บุคคลทีเกียวข้อง
5.5 นโยบายด้ านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษ ัท กํา หนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท โดยการ
เปรี ยบเทียบสิ งทีเกิ ดขึ#นจริ งกับเป้ าหมายทีกําหนดไว้ให้ทราบอย่างสมําเสมอ พร้ อมทั#งรายงานทั#งการเงิ น
ความคื บ หน้า ของการดําเนิ นงานในด้า นต่า งๆ ของบริ ษ ทั เพือให้การดํา เนิ นธุ รกิ จเป็ นไปตามเป้ าหมาย
นโยบายทีวางไว้ และหากไม่เป็ นไปตามนั#น คณะกรรมการบริ ษทั จะได้จดั ให้มีการแก้ไข ปรับปรุ ง และดูแล
ให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการแก้ไขสถานการณ์น# นั พร้อมทั#งการพัฒนาเรื องนั#นอย่างต่อเนือง
อี ก ทั#ง คณะกรรมการบริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ลงไป
ตามลําดับ โดยใช้เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเชื อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี
เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเหมาะสม
นอกจากนี# บริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานด้วยตนเองอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั#ง โดยประเมินเป็ นรายคณะและรายบุคคล เพือช่ วยให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปั ญหาและอุ ปสรรคต่ า งๆ เพื อช่ วยในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยหลัก เกณฑ์ ขั#นตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
5.6 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดยได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารนั#น บริ ษทั
พิจารณาจากหน้าที ความรั บผิดชอบ ผลการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และมีการพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสมเมือเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยูใ่ นระดับที
สามารถจูงใจ และรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีคุณภาพไว้ได้
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการอบรม และให้ความรู ้เกียวกับองค์กรเบื#องต้นต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และเลขานุ การบริ ษทั ทีเข้าใหม่ เพือทําความเข้าใจงาน บทบาท หน้าทีทีต้องรับผิดชอบ ตลอดจนมีการให้
ความรู ้ กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั อย่างต่อเนื อง โดยครอบคลุ มทุ กด้านเพือการปฏิ บตั ิ
หน้าที อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี ยนแปลงของสภาวะการณ์ ภายนอก และการพัฒนา
บริ ษทั อย่างยังยืน
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ทั#งนี# คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร รายงานถึ ง
แผนพัฒนาและสื บทอดงานเป็ นประจํา เพือทราบ เพือใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มี
ความพร้อมตามแผนสื บทอดตําแหน่ง
5.8 รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้และทันเวลาตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินประจําปี เป็ นการจัดทําตาม
มาตรฐานการบัญชี ทีรองรั บทัวไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที เหมาะสมและถื อปฏิ บ ตั ิ
สมําเสมอเสนอต่ อที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยแสดงควบคู่ ก ัน ไปกับ รายงานของผูส้ อบบัญชี ไ ว้ใ นรายงาน
ประจําปี เพือให้เกิดความเชือมันของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อรายงานงบการเงินว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเกียวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าทีกํากับดูแล และสอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มี
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ทั ในกรณี ที เกิ ดรายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6.

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดู แลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน การควบคุ มและการ
ตรวจสอบภายใน

6.1 การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ทั ถื อเป็ นหน้า ที สําคัญ ที จะป้ องกันไม่ใ ห้เกิ ดการกระทําที อาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งนอกจากจะต้องกระทําตามข้อบังคับของบริ ษทั และหลักเกณฑ์ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาํ หนดแนวทางในการปฏิ บตั ิในคู่มือ
จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของบริ ษทั สําหรับกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ งไม่พึง
ปฏิ บ ตั ิ ตนในลัก ษณะที อาจก่ อ ให้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ บริ ษ ัท โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน ครอบครัว และผูอ้ ยูภ่ ายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทาํ ธุ รกรรมใดๆ ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าจะด้วยการกระทําของตนเอง หรื อร่ วมกับสมาชิ กใน
ครอบครัว หรื อบุคคลใกล้ชิดเพือหลี กเลี ยงความไม่เหมาะสมทีอาจเกิ ดขึ#นดังกล่าว ทั#งนี# คณะกรรมการได้
กํากับให้มีการปฏิ บตั ิตามคู่มือฯ โดยกําหนดให้มีการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิ กในครอบครัวหรื อ
บุคคลอืนใด ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แต่หากในกรณี ทีจําเป็ นต้องทํารายการเช่ นนั#น คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การทํารายการนั#นมี
ความโปร่ ง ใส เที ยงธรรมเสมอเหมื อนการทํา รายการกับบุ ค คลภายนอก ทั#ง นี# ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในรายการนั#น ต้องงดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสี ยงลงมติ หรื อ
ออกจากทีประชุม
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อีกทั#งคณะกรรมการบริ ษทั จะมีการพิจารณาแนวทางในการปฏิบตั ิน# นั เพือการปรับปรุ งแก้ไขให้เกิด
ความเหมาะสมต่อการดําเนินธุ รกิจโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจนํามาซึ งความเสี ยหาย
ต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั#งมีการกําหนดบทลงโทษทีชัดเจนสําหรับกรณี ทีผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
นําข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อนําไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
6.2 การดูแลเรืBองการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดเรื องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางานของบริ ษทั โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั นําข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ไปใช้เพือการซื# อขายหลักทรัพย์ หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าว ให้ผอู ้ ืนเพือการซื# อขายหลักทรัพย์ ทั#งนี#
การกระทําดังกล่าวเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง ของหน่ วยงาน
ภาครั ฐและขององค์ก รที ทํา หน้า ที กํา กับ ดู แ ลบริ ษ ทั โดยผูม้ ี หน้า ที นํา ข้อ มู ล ภายในดัง กล่ า วไปใช้ ต้อ ง
ระมัดระวัง ไม่ ใ ห้ผูอ้ ื นได้ยิน ลอบฟั ง ดัก ฟั ง หรื อบันทึ กเสี ย ง อี ก ทั#ง ไม่ ค วรสนทนาในที สาธารณะผ่า น
เครื องมือสื อสาร หรื อสนทนากับสมาชิ กในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนําไปสู่ การเปิ ดเผยต่อผูอ้ ืนได้
ซึ งอาจก่ อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายต่ อผูถ้ ื อหุ ้น โดยรวมได้ ทั#ง นี# บริ ษ ทั ได้ก าํ หนดให้ก รรมการทุ ก คนและ
ผูบ้ ริ หารทีมีหน้าทีรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามกฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มี
การเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทีครอบคลุ ม
ทุกด้าน ทั#งทางด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที
เกียวข้อง และกําหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจเพือป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิ
ชอบ โดยได้กาํ หนดอํานาจดําเนิ นการและอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั จัดให้มีการกําหนดลําดับชั#น
ของอํานาจอนุ มตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานไว้ในคู่มือแจกแจงอํานาจดําเนิ นการของ
บริ ษทั ซึ งต้องมีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีสํานักตรวจสอบทีเป็ นอิสระทําการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน เพือประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั#ง
การปฏิบตั ิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งทําหน้าที
กํากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของสํานักตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เทียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความ
เชี ยวชาญเยียงมืออาชี พตามมาตรฐานวิชาชี พการตรวจสอบภายในระดับสากลทั#งมาตรฐานสากลด้านการ
ตรวจสอบภายในและมาตรฐานด้า นการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี ก ฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสํานักตรวจสอบ ซึ งได้กาํ หนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจ
และหน้าทีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนิ นงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมี
การทบทวนเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี#คณะกรรมการบริ ษทั ได้สนับสนุ นให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ติ ด ตาม และรายงานผลของการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที
7.

การบริหารความเสีB ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการบริ หารจัดการความเสี ยงทีเกียวข้องกับบริ ษทั อย่างครอบคลุม โดย
จัดทํานโยบายและคู่มือการบริ หารความเสี ยงเพือใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี ยง ซึ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ กคนเป็ นเจ้า ของความเสี ยง โดยมี หน้า ที ความรั บผิดชอบใน การศึ ก ษา
วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุ นแรงของผลกระทบทีอาจมีต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และ
หามาตรการในการจํา กัด ป้ องกัน และควบคุ ม ความเสี ยงเหล่ า นั#น เพื อให้ส อดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย และแผนกลยุทธ์ ต่างๆ ของบริ ษทั ตลอดจนประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี ยง
ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละเหตุ ปั จ จัย ของความเสี ยงที อาจเปลี ยนแปลงไปตลอดเวลา แล้ว รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ ทั#งนี# บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการ
บริ หารความเสี ยงอย่างน้อยปี ละครั#ง และจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุ นให้การบริ หาร
ความเสี ยงมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ#น
8.

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพือให้การทํางานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ
และคุ ณ ธรรม บริ ษ ทั ได้จดั ทํา คู่มื อจริ ย ธรรมธุ รกิ จและข้อพึ ง ปฏิ บ ตั ิ ใ นการทํา งานขึ#น เพื อให้ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ลงนามรับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับข้อบังคับ และ
ระเบียบของบริ ษทั เพือเป็ นการช่วยธํารงไว้ซึงชื อเสี ยงทีดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสู่
การเป็ นองค์กรทีมีระบบการกํากับดูแลทีดี โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ใช้หลักจริ ยธรรม
ตามคู่มือนั#นอย่างสมําเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน
นอกจากนี# บริ ษ ัท ยัง ได้ต# ัง คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าล คณะอนุ ก รรมการบรรษัท ภิ บ าลและ
คณะทํา งานดํา เนิ น การเกี ยวกับ คู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ ใ นการทํา งาน เพื อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามคู่ มื อ อย่ า งสมําเสมอและรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านและผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ต ามคู่ มื อ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
9.

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัB น
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี และเล็งเห็ นถึ งผลกระทบทีจะเกิ ด
จากการทุจริ ตในองค์กร ซึ งจะส่ งผลกับสังคมและประเทศชาติ และเพือแสดงถึงความมุ่งมันทีจะต่อต้านการ
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ทุ จริ ต บริ ษ ทั จึ ง ได้แสดงเจตนารมย์และเข้า ร่ วมเป็ นหนึ งในแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และแนวปฏิ บตั ิต่างๆ ทีเกียวข้องได้แก่ แนวปฏิ บตั ิ
สําหรับการต่อต้านการทุจริ ต แนวปฏิบตั ิในการบริ จาคเพือการกุศล แนวปฏิบตั ิในการให้เงินสนับสนุ น แนว
ปฏิ บ ตั ิ ในการให้/รั บ ของขวัญ ของชํา ร่ วย และการรั บรอง เพื อให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องทางธุ รกิจ ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงาน โดยบริ ษทั จะไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทําใดใดทีอาจนําไปสู่ การทุจริ ต แม้วา่ การกระทํานั#นจะเป็ นการเอื#อประโยชน์แก่บริ ษทั ก็ตาม
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินระบบการบริ หารความเสี ยงด้านการทุจริ ต มีการทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิ บตั ิต่างๆทีเกี ยวข้อง มีการจัดทําและสร้างความตระหนักเรื องการต่อต้านการทุจริ ตแก่พนักงานทุก
ระดับ มีการสื อสารข้อมูลเกียวกับการต่อต้านการทุจริ ตตลอดเวลาทั#งภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีการ
อบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจําปี มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริ ต ตลอดจนจัดให้มีการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานในเรื องการต่อต้านการทุจริ ตต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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