นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาองคกร (Philosophy)
“เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกคาดวยทีมงานที่มีความสุข”
วิสัยทัศน (Vision)
“เราใหบริการความสะดวกกับทุกชุมชน”
พันธกิจ (Mission)
“มุ%งสรางความผูกพันกับลูกคา ดวยสินคาและบริการที่เป)*ยมดวย
นวัตกรรม พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม”
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คํานิยาม
บริษัท :

บริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)

บริษัทย%อย :

บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด ที่อยู%ภายใตการควบคุมของ
บริ ษั ท โดยมี ลั ก ษณะเป8 น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1

คณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย%อย :

คณะกรรมการกลุ%มย%อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้น เพื่อใหช%ว ย
ศึกษาและกลั่นกรองงานในดานใดดานหนึ่ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการชุดย%อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารให
เป8นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวของ
กับการต%อตานการทุจริตและคอร1รัปชั่น

คณะกรรมการกําหนดค%าตอบ

คณะกรรมการชุดย%อยที่คณะกรรมการบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่

แทนและสรรหากรรมการ :

พิจารณากําหนดค%าตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการก%อนนําเสนอต%อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการชุ ด ย%อยที่ จั ดตั้ งขึ้ นเพื่ อทํา หนาที่กํา กั บดู แลใหมี การ
จัดทํารายงานทางการเงินและเป=ดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวนเป8นไป
ตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่ มีมาตรฐานรั ด กุ มเพี ย งพอ ทั้ งนี้ องค1 ป ระกอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละหนาที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบเป8 น ไปตามที่
คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และตลาดหลั ก ทรั พ ย1 ฯ ประกาศ
กําหนด

พนักงาน :

พนักงานตั้งแต%ระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท%าลงมาของ บริษัท ซี
พี ออลล1 จํากัด (มหาชน)

ผูบริหาร:

ผูซึ่งดํารงตําแหน%งตั้งแต%ผูบริหารระดับฝBายหรือเทียบเท%าขึ้นไปของ
บริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)
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ผูบริหารระดับสูง :

ผูซึ่งดํารงตําแหน%งตั้งแต%ผูช%วยกรรมการผูจัดการหรือเทียบเท%าขึ้น
ไปของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)

ผูมีส%วนไดเสีย :

บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส%วนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน ลูกคา คู%คา เจาหนี้ คู%แข%ง
ทางการคา ชุมชนและสังคมส%วนรวม เป8นตน

ผูถือหุน :

ผูถือหุนของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนที่มีนัย :

ผูถือหุนในกิจการใดเกินกว%ารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุนดังกล%าวใหนับรวมหุนที่
ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

ขอมูลภายใน :

ขอมูลที่บริษัทเป8นเจาของหรือเป8นผูควบคุม ซึ่งเป8นขอมูลที่มีคุณค%า
ทางเศรษฐกิจทั้งในปDจจุบันและอนาคต เป8นขอมูลที่รูในวงจํากัด
และไม% พึ ง เป= ด เผยต% อ บุ ค คลภายนอกก% อ นไดรั บ อนุ ญ าตจากผู มี
อํานาจ เช%น ขอมูลส%วนบุคคล ขอมูลของลูกคาและพนักงาน ขอมูล
การขายและการตลาด ขอมูลผลิตภัณฑ1และบริการ ขอมูลทางบัญชี
แผนธุรกิ จ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก%อสราง ขอมู ล
ทางดานนวัตกรรม ขอมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ1 โปรแกรม
ตนฉบับ (Source code) เป8นตน และเป8นขอเท็จจริงอันเป8น
สาระสําคัญต%อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย1 ที่ยังไม%ไดถูก
เป=ดเผยต%อสาธารณชน

ความขัดแยงทางผลประโยชน1 : การทําหนาที่ที่ตองทําใหเกิดผลลัพธ1หรือผลประโยชน1ตรงตาม
วัตถุประสงค1ของบริษัท แต%กลับเอื้อประโยชน1ใหตนเองหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ทําใหบริษัทไม%ไดประโยชน1สูงสุดหรืออาจเสียหาย
จนทํ า ใหบริ ษั ท มี ปD ญ หาทั้ ง นี้ ใ หพิ จ ารณาการทํ า ธุ ร กรรมโดยถื อ
เสมือนเป8นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
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1.

สิทธิของผู3ถือหุ3น

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงสิทธิต%างๆ ของผูถือหุนอยู%อย%างเท%าเทียมกันโดยจะไม%กระทําการใดๆ อัน
เป8นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิที่มีอยู%ของผูถือหุน อันไดแก%
− สิ ท ธิ ใ นการไดรั บ และตรวจสอบขอมู ล ข% า วสารต% า งๆ ของบริ ษั ท ตามความเป8 น จริ ง ถู ก ตอง
ครบถวนและเพียงพอ อย%างทันเวลา และเหมาะสมต%อการตัดสินใจ และคณะกรรมการตองไม%
จํากัดการเขาถึงขอมูลเหล%านั้น
−

สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต%างๆ ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อการ
บริหารบริษัทใหไดประโยชน1สูงสุด

−

สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ1และวิธีการในการเขาร%วมประชุมและไดรับขอมูลที่เพียงพอต%อการ
พิจารณาในแต%ละวาระก%อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต%อที่ประชุมโดย
คณะกรรมการจะเป=ดโอกาสใหผูถือหุนส%งคําถามล%วงหนาก%อนวันประชุมได

−

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และออกเสี ยงลงมติร%วมตัดสิน ใจในที่ ประชุ ม
ผูถือหุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญต%างๆของบริษัท เช%น การกําหนดหรือการ
แกไขขอบังคับและหนังสือบริคณห1สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป8น
ตน

−

สิ ทธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง ถอดถอนกรรมการบริ ษั ทเป8 น รายบุ คคลและพิ จ ารณาค% า ตอบแทนของ
กรรมการ

−

สิทธิในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรกําไร การจ%ายเงินปDนผล

−

สิทธิในการแต%งตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดค%าตอบแทนของผูสอบบัญชี

การประชุมผู3ถือหุ3น
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เป8นการประชุมสามัญประจําป)ภายในสี่เดือนนับแต%วัน
สิ้นสุดของรอบป)บัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดําเนินงาน การอนุมัติจ%ายเงินปDนผล การแต%งตั้ง
คณะกรรมการบริษัท การแต%งตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน จึงมีนโยบายที่สนับสนุนใหผูถือหุนมาเขา
ร%วมประชุม โดยการอํานวยความสะดวกทั้งสถานที่จัดประชุม การไดรับขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุม
การออกเสียงคะแนน และจัดส%งหนังสือบอกกล%าวเชิญประชุมรายละเอียดวาระการประชุม ซึ่งระบุขอเท็จจริง
และเหตุผลพรอมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสําหรับแต%ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และเอกสารประกอบการเขาร%วมประชุมใหแก%ผูถือหุนไดพิจารณาล%วงหนาก%อนการประชุมอย%างนอย 21 วัน
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รวมถึงการเผยแพร%ขอมูลดังกล%าวไวในเว็บไซต1ของบริษัทหรือผ%านระบบ SET Community Portal (SCP)
ล%วงหนาก%อนที่จะจัดส%งเอกสารเพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต%ละวาระการ
ประชุม นอกจากนี้บริษัทยังส%งเสริมใหผูถือหุนสามารถส%งคําถามที่ตองการคําตอบในที่ประชุมผูถือหุนผ%านทาง
เว็บไซต1ของบริษัทล%วงหนาก%อนวันประชุมได
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผูถือหุนเป8นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ในทํานอง
เดี ย วกั น ผู ถือหุ นสามารถเขาชื่ อทํ า หนั งสื อขอใหคณะกรรมการบริ ษัทเรี ยกประชุ มผูถื อหุ นเมื่ อใดก็ ไดตาม
ขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไว ในกรณีเช%นนี้คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1
เดือนนับแต%วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
การดําเนินการในวันประชุมผู3ถือหุ3น
ทุกครั้งก% อนเริ่ มการประชุมจะมี การแถลงใหผู ถื อหุนไดทราบถึ งวิธี การออกเสี ยงลงคะแนน และใน
ระหว%างการประชุมคณะกรรมการไดเป=ดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามใดๆ อย%างเท%าเทียม
กันตามระเบี ยบวาระการประชุมโดยมี คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะ
ผูบริหาร และผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทร%วมชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวยทุกครั้ง
การจัดทํารายงานการประชุม และการเป?ดเผยมติการประชุมผู3ถือหุ3น
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเป=ดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต%ละวาระการ
ประชุมผูถือหุนในวันทําการถัดไปผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท และจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณ1
พรอมทั้งจัดส%งสําเนาใหตลาดหลักทรัพย1แห%งประเทศไทย และแจงผูถือหุนทราบผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเผยแพร%วีดีทัศน1บันทึกรายการประชุมผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท เพื่อ
นําเสนอขอมูลที่เป8นประโยชน1แก%ผูที่สนใจร%วมลงทุนกับบริษัท
2.

การปฏิบัติตBอผู3ถือหุ3นอยBางเทBาเทียมกัน

ผู ถื อ หุ นทุ ก รายมี สิ ท ธิ อ ย% า งเท% า เที ย มกั น ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ถื อ หุ นส% ว นนอยและผู ถื อ หุ นต% า งชาติ โ ดย
คณะกรรมการจะไม%กระทําการใดๆ อันก%อใหเกิดความไม%เป8นธรรมต%อผูถือหุน
คณะกรรมการบริ ษัทไดอํ า นวยความสะดวกใหแก% ผู ถื อหุ นส% ว นนอย ในการเสนอวาระการประชุ ม
ผูถือหุนเป8นการล%วงหนาก%อนการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหน%งกรรมการ โดยที่
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ1ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที่ผู
ถือหุนไดเสนอดังกล%าวนั้น และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม%เพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนโดยที่ไม%ไดแจงเป8น
การล%วงหนาโดยไม%จําเป8น ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลต%างๆอย%างเพียงพอก%อนการตัดสินใจ
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การเขาร%วมประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไม%สามารถเขาร%วมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนมีสิทธิมอบ
ฉันทะใหกับบุคคลที่ผูถือหุนเห็นสมควร เขาร%วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได และไดเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย%างนอย 1 คน เป8นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหสิทธิแก%ผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุนต%อหนึ่งเสียง และมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย%างยิ่งในวาระที่สําคัญ เช%น การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหน%ายไปซึ่งสินทรัพย1 เป8นตน เพื่อความโปร%งใส และสามารถตรวจสอบ
ได
3.

บทบาทของผู3มีสBวนได3เสีย

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญต%อสิทธิของผูมีส%วนไดเสีย และเพื่อสรางความสัมพันธ1อันดีอย%าง
ต%อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และไม%กระทําการใดๆ ที่เป8นการละเมิดสิทธิของผูมีส%วนไดเสีย บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการปฏิบัติต%อผูมีส%วนไดเสีย ดังนี้
(1) ลูกคา: ไดรับผลิตภัณฑ1 และ/หรือการใหบริการต%างๆ ที่คุมค%าในดานราคา คุณภาพ และความ
สะดวก รวมทั้งดานสุขภาพ และ ความปลอดภัย โดยบริษัทไดกําหนดเป8นนโยบายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่เป8นธรรม และรับผิดชอบต%อลูกคาไวอย%างชัดเจน
(2) พนักงาน : เป8นบุคคลที่ถือไดว%าเป8นทรัพยากรที่สําคัญอย%างยิ่งต%อการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทจึงส%งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
อีกทั้งจัดใหมีสภาพการจางที่ยุติธรรม และมีโอกาสกาวหนาในบริษัทอย%างเป8นธรรมและมีความ
เท%าเทียม ไม%ใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธ1ส%วนตัวตัดสิน ไม%แบ%งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
หรือเพศ จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานเพื่อเป8นหลักประกันความมั่นคงระยะยาวในการดํารงชีพ
ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
(3) รัฐบาล : คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินกิจการของบริษัทภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ1 ขอบังคับ
หรือระเบียบต%างๆ อย%างถูกตอง
(4) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต%อสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม จนถือเสมือนเป8นภาระกิจหลักที่จะสรางสรรค1โครงการและกิจกรรมที่เป8นประโยชน1
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมั่นใจว%าการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดคํานึงถึงปDจจัยดานสิ่งแวดลอม สังคม
และชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทไดจัดทําและเป=ดเผยแนวปฏิบัติอย%างเป8นรูปธรรม
ผ%านรายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต%อสังคม
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(5)

คู%คา : มีการปฏิบัติต%อคู%คาอย%างเหมาะสม และเป8นธรรม ไม%ใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธ1
ส%วนตัวเขามาตัดสิน
(6) เจาหนี้ : มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญา และใหความเป8นธรรมแก%เจาหนี้ตามลําดับชั้นของหนี้
ตามสัญญาที่ไดกระทําไว โดยไม%เป8นการละเมิดสิทธิของเจาหนี้
(7) คู%แข%ง : มีการดําเนินธุรกิจบนการแข%งขันที่เป8นธรรม อย%างมืออาชีพ โดยไม%มีการกระทําในทาง
ทุจริตอันเป8นผลรายต%อกัน
(8) ผูถือหุน : บริษัทมุ%งมั่นดําเนินงานทางธุรกิจอย%างมีประสิทธิภาพดวยความโปร%งใส รอบคอบ มีผล
การดําเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย%างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค%าใหแก%ผูถือหุนในระยะยาวและให
ความสําคัญกับผูถือหุนโดยยึดหลักความเท%าเทียมกันของผูถือหุน และรักษาผลประโยชน1ของผูถือ
หุนโดยจัดใหมี มาตรการปeองกัน การใชขอมู ล ภายในเพื่อประโยชน1ส% ว นตนของกรรมการหรื อ
ผูบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู
มีส%วนไดเสียและผูมีส%วนเกี่ยวของควรรับรูทั้งการรายงานขอมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําป) เว็บไซต1 ฯลฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการไดจัดใหมีช%องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหผูมีส%วนไดส%วนเสียและผูมีส%วนเกี่ยวของได
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไม%ไดรับความเป8นธรรมจากการกระทําของบริษัทรวมทั้งการ
แจงเบาะแสต%อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในที่บกพร%อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเป=ดเผยกระบวนการและช%องทางการสื่อสารผ%าน
ทางเว็บไซต1 และรายงานประจําป)ของบริษัท
4.

การเป?ดเผยข3อมูลและความโปรBงใส

คณะกรรมการบริ ษั ท ใหความมั่ น ใจต% อ นั ก ลงทุ น และผู ที่ เ กี่ ย วของทุ ก ฝB า ย ในการเป= ด เผยขอมู ล
สารสนเทศต%างๆ ทั้งตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของหน%วยงานภาครัฐและขององค1กรที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแลบริษัท เช%น ตลาดหลักทรัพย1แห%งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และ
ตลาดหลักทรัพย1 (ก.ล.ต.) และที่ควรเป=ดเผย อย%างตรงต%อความเป8นจริง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา อย%าง
สม่ําเสมอ อันสามารถตรวจสอบได อย%างเท%าเทียมทั่วถึงและเป8นธรรม ไม%ว%าจะเป8นขอมูลทางการเงิน ผล
ประกอบการ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายงานซื้ อ ขายหุ นของบริ ษั ท และสถานภาพที่ แ ทจริ ง ของบริ ษั ท
ประกอบการวิเคราะห1หรือความเห็นของกรรมการต%อขอมูลนั้นๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายต%างๆ โดย
ขอมู ล ที่ แสดงในรายงานทางการเงิ น เป8 น ขอมู ล ที่ มี ความถู ก ตอง เป8 น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไป และผ%านการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เป8นอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดมีการเป=ดเผยโครงสรางการ
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ถือหุนที่มีความชัดเจนและโปร%งใสโดยแจกแจงโครงสรางที่แสดงถึงผู ถือหุนรายใหญ% และสัดส%วนของผูถื อ
หุนส%วนนอยในแบบรายงานขอมูล 56-1 และรายงานประจําป)อีกดวย
เพื่อความสะดวกในการเขาถึงขอมูลต%างๆ ของบริษัท บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติและวิธีการเป=ดเผย
สารสนเทศอย%างเป8นลายลักษณ1อักษร โดยนโยบายฯมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการในการเป=ดเผยสารสนเทศ
ขั้ น ตอนการเป= ด เผยสารสนเทศที่ มี ส าระสํ า คั ญ การเก็ บ รั ก ษาความลั บ และการฝB า ฝn น นโยบายทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ไดจั ด ใหมี ห น% ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ1 ที่ ทํ า หนาที่ สื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห1ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวของอย%างเท%าเทียมกัน เป8นธรรม และดวยวิธีการอันเหมาะสม รวมทั้งจัด
ใหมีการเผยแพร%ขอมูลทางเว็บไซต1ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหมีการสื่อสาร ติดต%อกับบริษัทไดหากผูที่เกี่ยวของตองการเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอมูลต%างๆ อันมีความสําคัญและเป8นประโยชน1ต%อการประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้บริษัทจะใหการตอบกลับขอซักถามภายในเวลาอันเหมาะสม
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร3างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการอย%างนอย 5 คน โดยเป8นตัวแทนของผูถือ
หุนรายใหญ%ที่ไม%เ ป8นผูบริ หารของบริษัท และกรรมการที่ มาจากผู บริหารของบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอย%างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย%างนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต%
ตองไม%นอยไปกว%า 3 คน ทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต%งตั้งและจะตองเป8นผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติครบถวนและไม%มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ว%าดวยบริษัทมหาชน จํากัด
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1 และตลาดหลักทรัพย1 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย1
แห%งประเทศไทย
2. เป8นผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณ1ที่สามารถเอื้อประโยชน1ใหแก%บริษัทไดเป8น
อย%างดี มีความทุ%มเท และสามารถอุทิศเวลาอย%างเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผูนํา
วิสัยทัศน1กวางไกล เป8นผูมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทํางานที่ดี
3. ปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอย%างเป8นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต%างๆ ทั้งจาก
ฝBายบริหารและผูถือหุนรายใหญ% โดยกรรมการแต%ละคนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็น
วิสัยทัศน1 หรือคัดคานในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงเพื่อบริหารงานของบริษัทใหเป8นธุรกิจที่ยั่งยืน และเป8นผูนํา
ทางธุรกิจอันจะยังประโยชน1สูงสุดต%อบริษัท ผูถือหุน และผูมีส%วนไดเสีย
4. การแต%งตั้งกรรมการจะดําเนินการดวยความโปร%งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ
ทักษะ ความรูและความชํานาญที่จําเป8นของกรรมการ เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติอันจะช%วยสราง
ความเขมแข็งใหกั บบริษัท แลวจึงจะมีการเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเป8นกรรมการพรอมทั้งประวัติอย%างเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาและอนุมัติของผูถือหุน
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5. มีการเป=ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได
6. มีการใหความรูความเขาใจอันจําเป8น และมีประโยชน1ต%อการปฏิบัติหนาที่แก%กรรมการที่
เขาใหม%
คณะกรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไม%เกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ%
บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผูถือหุนรายใหญ% หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไม% เ ป8 น หรื อเคยเป8 น กรรมการที่ มีส% ว นร% ว มบริ ห ารงาน ลู ก จาง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม บริษัทย%อยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ%หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต%จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแลวไม%นอย
กว%า 2 ป) ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกล%าวไม%รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป8นขาราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส%วนราชการซึ่งเป8นผูถือหุนรายใหญ% หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม% เป8 น บุคคลที่ มีความสั มพัน ธ1 ทางสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป8น บิดา มารดา คู%สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู%สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือ หุ นรายใหญ%
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเป8นผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย%อย
4. ไม%มีหรือเคยมีความสัมพันธ1ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผูถือหุน
รายใหญ%หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป8นการขัดขวางการใชวิจารณญาณอย%างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม%เป8นหรือเคยเป8นผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ1ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผูถือหุนรายใหญ% หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแต%จะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกล%าวมาแลวไม%นอยกว%า 2 ป)
5. ไม%เป8นหรือเคยเป8นผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผูถือหุนราย
ใหญ% หรื อผู มี อํ า นาจควบคุ มของบริ ษัท และไม% เ ป8 น ผู ถื อหุ นที่ มีนั ย ผู มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อหุ นส% ว นสํ า นั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผูถือหุนรายใหญ% หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู% เวนแต%จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแลวไม%นอยกว%า 2 ป)
6. ไม% เ ป8 น หรื อ เคยเป8 น ผู ใหบริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การใหบริ ก ารเป8 น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับค%าบริการเกินกว%า 2 ลานบาทต%อป)จากบริษัท บริษัทใหญ% บริษัท
ย%อย บริษัทร%ว ม ผูถื อหุนรายใหญ% หรื อผู มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม%เ ป8น ผูถือหุนที่มีนัย ผูมี อํา นาจ
ควบคุม หรือหุนส%วนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต%จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแลวไม%
นอยกว%า 2 ป)
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7. ไม%เป8น กรรมการที่ไดรับการแต%งตั้ งขึ้นเพื่อเป8น ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุ น
รายใหญ%หรือผูถือหุนซึ่งเป8นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ%
8. ไม%ประกอบกิจการที่มีสภาพอย%างเดียวกันและเป8นการแข%งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย%อย หรือไม%เป8นหุนส%วนที่มีนัยในหางหุนส%วน หรือเป8นกรรมการที่มีส%วนร%วมบริหารงานลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย%างเดียวกันและเป8นการแข%งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย%อย
9. ไม%มีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไม%สามารถใหความเห็นอย%างเป8นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
10. สามารถดูแลผลประโยชน1ของผูถือหุนทุกรายใหเท%าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม%ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน1ระหว%างบริษัทและผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ% หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ%กลุ%มเดียวกัน
12. สามารถเขาร% ว มประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อตั ด สิน ใจในกิ จกรรมที่ สํ า คัญ ของ
บริษัท
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม บริษัทย%อยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ% หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค1คณะ (Collective Decision)
ได
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต% ง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหน% ง กรรมการอิ ส ระเป8 น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ1ทางธุรกิจหรือการใหบริการวิชาชีพเกินมูลค%าที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัท
อาจผ%อนผันใหได หากเห็นว%าการแต%งตั้งบุคคลดังกล%าวไม%มีผลกระทบต%อการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
ที่เป8นอิสระ และบริษัทไดเป=ดเผยขอมูลต%อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแต%งตั้งกรรมการ
อิสระดังกล%าวแลว
- ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ1 ท างธุ ร กิ จ หรื อ การใหบริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ทํ า ใหบุ ค คลดั ง กล% า วมี
คุณสมบัติไม%เป8นไปตามหลักเกณฑ1ที่กําหนด
- เหตุผลและความจําเป8นที่ยังคงหรือแต%งตั้งใหบุคคลดังกล%าวเป8นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแต%งตั้งบุคคลดังกล%าวเป8นกรรมการ
อิสระ
วาระการดํารงตําแหนBงของกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน%งเป8นระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท เมื่อครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อต%อที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้งเป8นกรรมการบริษัทไดอีก
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป8 นผูเลือกตั้ งประธานกรรมการ และเป8นผูมี อํานาจแต% งตั้ง ถอดถอนประธาน
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม%ไดเป8นบุคคลเดียวกัน และมีการ
แบ%งแยกบทบาทหนาที่อย%างชัดเจน บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร โดย
เรื่องที่สําคัญจะตองเสนอต%อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
กรรมการผู3จัดการและประธานเจ3าหน3าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป8นผูแต%งตั้งและถอดถอนกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารตาม
ขอเสนอของประธานกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค1และเปeาหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได
กําหนดไวภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดยประธานกรรมการบริหาร
5.2 คณะกรรมการชุดยBอย
เพื่อการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการอย%างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแต%งตั้ง
คณะกรรมการชุดย%อย ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจง
ใหฝB า ยบริ ห ารเขาร% ว มประชุ ม ชี้ แจง หรื อจั ด ทํ า รายงานเสนอหรื อว% า จางที่ ป รึ ก ษา เพื่ อใหคํ า แนะนํ า การ
ดํา เนิ นการที่ไดรั บมอบหมายไดตามที่ เห็ นสมควร โดยบริ ษัทเป8 นผู รับ ผิด ชอบค% าใชจ% าย และจะตองจั ดทํ า
รายงานเสนอต%อคณะกรรมการบริษัทเป8นประจํา
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบดวยกรรมการบริษัทอย%างนอย 3 คน โดยเป8นกรรมการ
อิสระไม%นอยกว%ากึ่งหนึ่ง ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารให
เป8นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต%อตานการคอร1รัปชั่น รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายร%วมกับกรรมการและฝBายจัดการ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการใหเป8นไปตาม
นโยบายดังกล%าว โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและประเด็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการต%อตานการทุจริต ต%อคณะกรรมการบริษัทอย%างนอยป)ละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย%อย และคณะทํางานต%างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับการกํากับ
ดูแลกิจการและการต%อตานการทุจริต และใหคําแนะนําตามความจําเป8น
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• คณะกรรมการกําหนดคBาตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบดวยกรรมการบริษัทอย%าง
นอย 3 คน โดยเป8 นกรรมการอิ สระอย% างนอยกึ่งหนึ่ งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด โดยทํา หนาที่พิจารณา
หลักเกณฑ1และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน%งกรรมการ รวมทั้ง
คัดเลือกบุ คคลตามกระบวนการสรรหาที่ ไดกํ าหนดไว และเสนอความเห็น ต%อคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งจะ
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเป8นผูแต%งตั้งกรรมการ โดยเป=ดเผยหลักเกณฑ1และขั้นตอนในการสรรหากรรมการ
ใหทราบ รวมทั้งทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ1ในการจ%ายและรูปแบบค%าตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต%อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป8นผูอนุมัติค%าตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูง ส%วนค%าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเป8นผูอนุมัติ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการของบริษัทอย%างนอย 3 คน โดยทุกคนตอง
เป8นกรรมการอิสระและไม%ไดเป8นผูบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน%ง ตามรอบระยะเวลาการเป8นคณะกรรมการ
บริษัทและไดรับการแต%งตั้งใหม%ได มีหนาที่สอบทานใหบริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย%างถูกตองและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจ ารณาการ
เป=ดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน1
ใหมีความถูกตองและครบถวน และจั ดทํา รายงานการกํากั บดูแลกิจ การของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เป=ดเผยไวในรายงานประจําป)ของบริษัท และสอบทานการดําเนินงานของบริษัทใหเป8นไปตามกฎหมายว%าดวย
หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย1 ระเบียบขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห นาที่ และแสดงความคิ ด เห็ น ไดอย% า งอิ ส ระ โดยมี สํ า นั ก
ตรวจสอบของบริษัทรายงานตรงต%อคณะกรรมการตรวจสอบเป8นหน%วยปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต%งตั้ง กําหนดค%าตอบแทนผูสอบบัญชี และปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาเป8นประจํา
5.3 บทบาทหน3าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมี ห นาที่ ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษัท และกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การใหเป8 น ไปตาม
เปeาหมายและแนวทางที่จะก%อใหเกิดประโยชน1สูงสุดแก%บริษัทและเป8นธรรมต%อผูมีส%วนไดเสียทุกฝBายภายใต
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต%อตานการคอร1รัปชั่นของบริษัท โดยปฏิบัติใหเป8นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค1และขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย1
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สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีความรับผิดชอบต%อผูถือหุนอย%างสม่ําเสมอและคณะกรรมการ
ยังมีหนาที่ ดังต%อไปนี้
1. เพื่อความโปร%งใส ในการดําเนินงาน คณะกรรมการของบริษัทจะรายงานส%วนไดส%วนเสีย
ของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งมีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย%อย ต%อ
บริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได
2. เพื่อใหการดําเนินกิจการเกิดประโยชน1สูงสุดต%อผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะกําหนด
วิสัยทัศน1 นโยบาย เปeาหมาย กลยุทธ1 แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทและการต%อตานการทุจริตตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินการใหบรรลุตามเปeาหมายที่กําหนดไว อีก
ทั้งประเมินผลและปรับปรุงเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ
3. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปDจจัยความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจเกิดขึ้น
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล%าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางปeองกันความเสี่ยง
นั้น
4. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะต%อไปของป)
5. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต%อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี้สิน การทําธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
6. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน%าเชื่อถือรวมทั้ง
ดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไวในรายงานประจําป)
7. พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การ
เก็บรักษาเงิน และระบบการควบคุมทางการเงิน
8. พิ จ ารณาแต% ง ตั้ ง และกํ า หนดอํ า นาจหนาที่ แ ก% ค ณะกรรมการชุ ด ย% อ ยต% า งๆ อาทิ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการ
เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป8นประโยชน1ต%อผูถือหุน
9. พิจารณาแต%งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร
รวมทั้งกําหนดอํานาจอนุมัติที่มอบอํานาจใหกับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแกไขอํานาจ
ดังกล%าวเพื่อความเหมาะสม
10. จัดใหมีช%องทางในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีส%วนไดเสียอย%างเหมาะสม
11. ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แลกิ จ การและนโยบายต% อตานการคอร1 รั ป ชั่ น ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของบริษัทที่ไดจัดทําเป8นลายลักษณ1อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล%าวเป8นประจําอย%างนอยป)ละ 1 ครั้ง
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12. จัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน%งเพื่อเตรียมพรอมเมื่อเกิดกรณีที่ผูบริหารระดับสูงไม%
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
13. ส% ง เสริ ม ใหกรรมการ ผู บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเขาใจและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทที่ไดจัดทําขึ้นอย%างเป8นลายลักษณ1อักษร
14. จัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูที่ประสงค1จะแจงเบาะแส หรือผูมีส%วนไดเสียผ%าน
ทาง เว็บไซต1 หรือรายงานตรงต%อบริษัท โดยกําหนดช%องทางการแจงเบาะแสผ%านทางสํานักตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว
และรายงานต%อคณะกรรมการ
15. กํากับดูแลบริษัทย%อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส%งไปเป8นกรรมการใน
บริษัทย%อย เพื่อควบคุมการบริหารใหเป8นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต%างๆ ใหถูกตองตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ1ของกฎหมายหลักทรัพย1และ ตลาดหลักทรัพย1ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย1ฯ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย%างนอยป)ละ 7 ครั้ง และอาจจัดใหมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป8น โดยมีการเป=ดเผยขอมูลในการเขาร%วมประชุมของกรรมการในรายงานประจําป)
ทั้งนี้กรรมการตองมาประชุมอย%างนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค1ประชุม โดยวาระการ
ประชุมที่สําคัญประกอบดวย การใหความรูและรายงานผลการทํางานของแต%ละหน%วยงานของบริษัท และ
บริษัทย%อย พิจารณาแผนการดําเนินงาน งบการเงินในแต%ละไตรมาส งบประมาณประจําป) ความคืบหนาของ
การลงทุนต%างๆ ของบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สําคัญ ทั้งนี้ บริษัทไดเป=ดโอกาสใหกรรมการแต%ละคนมีอิสระที่จะ
เสนอเรื่องที่เป8นประโยชน1ต%อบริษัทเขาสู%วาระการประชุม
บริ ษั ท ไดจั ด หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พรอมกั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารขอมู ล
ประกอบการประชุมที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาขอมูล
ล%วงหนาก%อนการประชุมอย%างนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขาร%วมประชุมได ทั้งนี้ในการ
พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดู หรือตรวจเอกสารที่เกี่ย วของ ขอใหฝBายบริหารชี้แจงขอมู ล
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตลอดจนจั ด หาที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เชี่ ย วชาญภายนอกมาใหความเห็ น โดยบริ ษั ท เป8 น
ผูรับผิดชอบค%าใชจ%าย
ในระหว%างการประชุมมีการจัดสรรเวลาใหกับผูบริหารในการนําเสนอขอมูลอย%างเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป8นไปอย%างอิสระและโปร%งใส โดยคํานึงถึงประโยชน1
ของผูถือหุนและผูมีส%วนเกี่ยวของอย%างเป8นธรรม และกรรมการผูมีส%วนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสําคัญ
ตองออกจากหองประชุมในระหว%างการพิจารณาเรื่องดังกล%าว
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คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารเชิญผูบริหาร
ระดับสูงเขาร%วมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปDญหา
โดยตรงและเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมาย ขอบังคับ
และกฎเกณฑ1ต%างๆ ที่กรรมการบริษัทจะตองทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนในการจัดประชุม และเป8นผูจัดทํา
รายงานการประชุมเป8นลายลักษณ1อักษรที่มีความถูกตอง ชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ
รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัทและพรอมสําหรับการตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวของ
5.5 นโยบายด3านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝBายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทโดยการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเปeาหมายที่กําหนดไวใหทราบอย%างสม่ําเสมอ พรอมทั้งรายงานทั้งการเงิน ความ
คืบหนาของการดําเนินงานในดานต%างๆ ของบริษัท เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเป8นไปตามเปeาหมาย นโยบายที่วาง
ไว และหากไม%เป8นไปตามนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไดจัดใหมีการแกไข ปรับปรุง และดูแลใหฝBายบริหาร
ดําเนินการแกไขสถานการณ1นั้น พรอมทั้งการพัฒนาเรื่องนั้นอย%างต%อเนื่อง
อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษัทจัดใหมีการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของผูบริห ารระดับ สูงลงไป
ตามลําดับ โดยใชเปeาหมายและหลักเกณฑ1ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ1และแผนงานประจําป) เพื่อ
พิจารณากําหนดค%าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทไดประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอย%าง
นอยป)ละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป8นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช%วยใหกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปDญหาและอุปสรรคต%างๆ เพื่อช%วยในการปรับปรุงแกไข โดยหลักเกณฑ1 ขั้นตอน และผลการประเมิน
ในภาพรวมไดเป=ดเผยไวในรายงานประจําป)
5.6 คBาตอบแทนของกรรมการและผู3บริหาร
บริษัทไดกําหนดค%าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน ส%วนค%าตอบแทนของผูบริหารนั้น บริษัท
พิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต%ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และมีการพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู%ในระดับที่สามารถจูง
ใจ และรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวได
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู3บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจั ดใหมี การอบรม และใหความรู เกี่ ย วกั บ องค1 กรเบื้ องตนต% อกรรมการ
ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ที่เขาใหม% เพื่อทําความเขาใจงาน บทบาท หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ตลอดจนมี
การใหความรูกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท อย%างต%อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกดานเพื่อการ
ปฏิบัติหนาที่อย%างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต%อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ1ภายนอก และการพัฒนา
บริษัทอย%างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงาน
ถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงานเป8นประจํา เพื่อทราบ เพื่อใชเป8นขอมูลในการพัฒนาผูบริหารระดับสูงใหมีความ
พรอมตามแผนสืบทอดตําแหน%ง
5.8 รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทถือเป8นหนาที่และความรับผิดชอบในการเป=ดเผยขอมูลต%อผูถือหุนอย%าง
ถูกตอง ครบถวน โปร%งใส ตรวจสอบไดและทันเวลาตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินประจําป) เป8นการจัดทํา
ตามมาตรฐานการบั ญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบั ติ
สม่ําเสมอเสนอต%อที่ประชุมผูถือหุน โดยแสดงควบคู%กันไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป)
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของผูมีส%วนไดเสียต%อรายงานงบการเงินว%าเป8นไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย1
แห%งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่กํากับดูแล และสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย%างถูกตองและเพียงพอ มีการเป=ดเผย
ขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน1ใหมี
ความถูกตองและครบถวน
6.

การปLองกันความขัดแย3งทางผลประโยชน การดูแลเรื่องการใช3ข3อมูลภายใน การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน

6.1 การปLองกันความขัดแย3งทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทถือเป8นหนาที่สําคัญ ที่จะปeองกันไม%ใหเกิดการกระทําที่อาจก%อใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน1 ซึ่งนอกจากจะตองกระทําตามขอบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ1ตามประกาศของ
ตลาดหลั ก ทรั พย1 แ ห% งประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ไดกํ า หนดแนวทางในการปฏิ บั ติใ นคู% มื อ
จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท สําหรับกรรมการผูบริหารและพนักงาน ซึ่งไม%พึง
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก%อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน1กับบริษัท โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
ครอบครัว และผูอยู%ภายใตชายคาเดียวกันตองไม%ทําธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน1กับบริษัท ไม%
ว%าโดยทางตรงหรือทางออมและไม%ว%าจะดวยการกระทําของตนเอง หรือร%วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม%เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล%าว ทั้งนี้คณะกรรมการไดกํากับใหมีการปฏิบัติตาม
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คู%มือฯ โดยกําหนดใหมีการเป=ดเผยความสัมพันธ1ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใด ที่อาจก%อใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน1
แต%หากในกรณีที่จําเป8นตองทํารายการเช%นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการทํารายการนั้น
มี ความโปร% งใส เที่ ย งธรรมเสมอเหมื อ นการทํ า รายการกั บ บุ คคลภายนอก ทั้ ง นี้ กรรมการ ผู บริ ห าร หรื อ
พนักงานที่มีส%วนไดส%วนเสียในรายการนั้น ตองงดเวนการใหความเห็น และงดเวนการออกเสียงลงมติ หรือออก
จากที่ประชุม
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัตินั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขให
เกิ ด ความเหมาะสมต% อการดํ าเนิ น ธุ ร กิจ โดยไม% ใหเกิด ความขั ด แยงทางผลประโยชน1 อัน อาจนํ า มาซึ่ งความ
เสียหายต%อผูถือหุนและผูมีส%วนไดเสีย รวมทั้ งมีการกําหนดบทลงโทษที่ชัด เจนสํา หรับกรณีที่ผูบริ หารหรื อ
พนักงานนําขอมูลภายในไปเป=ดเผยต%อสาธารณะหรือนําไปใชเพื่อประโยชน1ส%วนตน
6.2 การดูแลเรื่องการใช3ข3อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในไวในคู%มือจริยธรรมธุรกิจและขอ
พึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท โดยหามไม%ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําขอมูลภายใน
ของบริษัทไปใชเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย1 หรือส%งขอมูลดังกล%าว ใหผูอื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย1 ทั้งนี้การ
กระทําดังกล%าวเป8นการกระทําความผิดตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ของหน%วยงานภาครัฐ
และขององค1กรที่ทําหนาที่กํากับดูแลบริษัท โดยผูมีหนาที่นําขอมูลภายในดังกล%าวไปใช ตองระมัดระวังไม%ให
ผูอื่น ไดยิ น ลอบฟD ง ดั กฟD ง หรือบั นทึกเสีย ง อีกทั้ งไม% ควรสนทนาในที่ สาธารณะผ%า นเครื่องมือสื่อสาร หรื อ
สนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุ คคลใกลชิดอันนําไปสู%การเป=ดเผยต%อผูอื่นได ซึ่งอาจก%อใหเกิดความ
เสียหายต%อผูถือหุนโดยรวมได ทั้งนี้ บริษัท ไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย1ตามกฏหมายหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 โดยใหมีการเป=ดเผยในรายงานประจําป)
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดจั ด ใหมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่
ครอบคลุ มทุ ก ดาน ทั้ งทางดานการเงิ น การปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น การใหเป8 น ไปตามกฎหมาย ขอบั งคั บ
ระเบียบต%างๆ ที่เกี่ยวของ และกําหนดใหมีกลไกการตรวจสอบและถ%วงดุลอํานาจเพื่อปeองกันการแสวงหา
ผลประโยชน1อันมิชอบ โดยไดกําหนดอํานาจดําเนินการและอนุมัติของผูบริหาร พนักงานบริษัท จัดใหมีการ
กําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานไวในคู%มือแจกแจงอํานาจ
ดําเนินการของบริษัท ซึ่งตองมีการปฏิบัติตามอย%างเคร%งครัด และมีสํานักตรวจสอบที่เป8นอิสระทําการสอบ
ทานระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความสอดคลองตาม
มาตรฐานสากลทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และรายงานตรงต% อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งทํ า หนาที่ กํา กั บ ดู แ ลใหการปฏิ บั ติ งานของสํ า นั กตรวจสอบมี ความเป8 น อิ ส ระ เที่ ย งธรรม มี
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จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากลทั้ง
มาตรฐานสากลดานการตรวจสอบภายในและมาตรฐานดานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสํานักตรวจสอบ ซึ่งไดกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
อํานาจ และหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอย%างชัดเจน
และมีการทบทวนเป8นประจําทุกป) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ใ ชในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล ติ ด ตาม และรายงานผลของการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในต% อ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
7.

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับบริษัทอย%างครอบคลุม โดย
จัดทํานโยบายและคู%มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใชเป8นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษั ท ผู บริ ห าร และพนั ก งานทุ กคนเป8 น เจาของความเสี่ ย ง โดยมี ห นาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบใน การศึ ก ษา
วิเคราะห1 ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีต%อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และหา
มาตรการในการจํากัด ปeองกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล%านั้น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค1 เปeาหมาย
และแผนกลยุ ท ธ1 ต% า งๆ ของบริ ษั ท ตลอดจนประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ติ ด ตาม
สถานการณ1และเหตุปDจจัย ของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แลวรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัท ไดมีการทบทวนนโยบายและคู%มือการบริหารความเสี่ยง
อย% า งนอยป) ล ะครั้ ง และจั ด ใหมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ใหการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อใหการทํางานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท เป8นไปอย%างมีมาตรฐาน คุณภาพ
และคุณธรรม บริษัทไดจัดทําคู%มือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานขึ้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ลงนามรับทราบและยึดถือเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู%ไปกับขอบังคับ และระเบียบของ
บริษัท เพื่อเป8นการช%วยธํารงไวซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสู%การเป8นองค1กรที่
มีระบบการกํากับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดใชหลักจริยธรรมตามคู%มือนั้นอย%าง
สม่ําเสมอในทุกกรณีจนกลายเป8นหลักประจําใจในการทํางาน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะทํางาน
ดําเนินการเกี่ยวกับคู%มือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อการเผยแพร% ประชาสัมพันธ1 จัด
ฝs กอบรม รณรงค1 แ ละสนั บ สนุ น ใหมี การปฏิ บั ติ อ ย% า งจริ งจั ง ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามคู% มืออย% า ง
สม่ําเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติตามคู%มือต%อคณะกรรมการบริษัท
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9.

นโยบายตBอต3านการคอรรัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก
การทุจริตในองค1กร ซึ่งจะส%งผลกับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ%งมั่นที่จะต%อตานการทุจริต
บริษัทจึงไดแสดงเจตนารมย1และเขาร%วมเป8นหนึ่งในแนวร%วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต%อตานการทุจริต
บริษัทไดกําหนดนโยบายต%อตานการคอร1รั ปชั่น และแนวปฏิบัติต% างๆ ที่เกี่ยวของไดแก% แนวปฏิบั ติ
สํ า หรั บ การต% อ ตานการทุ จ ริ ต แนวปฏิ บั ติ ในการบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล แนวปฏิ บั ติใ นการใหเงิ น สนั บ สนุ น
แนวปฏิบัติในการให/รับ ของขวัญ ของชําร%วย และการรับรอง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ ใชเป8นแนวทางในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะไม%เพิกเฉยต%อ
การกระทําใดใดที่อาจนําไปสู%การทุจริต แมว%าการกระทํานั้นจะเป8นการเอื้อประโยชน1แก%บริษัทก็ตาม
บริษัทไดจัดใหมีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติต%างๆที่เกี่ยวของ มีการจัดทําและสรางความตระหนักเรื่องการต%อตานการทุจริตแก%พนักงานทุกระดับ มี
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการต%อตานการทุจริตตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกองค1กร จัดใหมีการอบรม
พนักงานเขาใหม%และการอบรมประจําป) มีช%องทางการแจงเบาะแสการทุจริต ตลอดจนจัดใหมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในเรื่องการต%อตานการทุจริตต%อคณะกรรมการบริษัท
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