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หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) หมำยถึง กำรทำให้มน่ั ใจได้ว่ำ ควำมต้องกำร เงื่อนไข และทำงเลือกของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย ได้รับกำรประเมินเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องกำร ให้บรรลุซ่ ึงควำมสมดุลและเห็นชอบร่ วมกัน มีกำหนดทิศ
ทำงผ่ำนกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรบรรลุวตั ถุประสงค์เพื่อกำรตัดสิ นใจ และมีกำรเฝ้ำติดตำมผลกำรดำเนินงำน และกำรปฏิบตั ิ
ตำม เทียบกับทิศทำงและวัตถุประสงค์ที่ได้มีกำรตกลงร่ วมกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักร่ วมกัน
โดยจัดระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยจัดกำร พนักงำน ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน นำไปสู่ กำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืนขององค์กร และเพิ่มมูลค่ำของกิจกำร
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นในระยะยำว คำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น และยึดถือ ปฏิบตั ิตำมหลักสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กำรกำกับกิจกำรที่ดีน้ ี เพื่อกลไกกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืน นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน โดยคำนึงถึงหลักกำรดังนี้
SPIRIT

P:

Strengthen Board Effectiveness and
Strengthen Effective Risk Management and
Internal Control
People Management

I:

Innovation

R:

Responsibility and Accountability

I:

Integrity, Honestly and Fairness

T:

Transparency

S:

เสริ มสร้ำงคณะบริ หำรที่มีประสิ ทธิผล และดูแลให้มีระบบกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
สรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิ ทธิผล
สรรหำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้กำรทำงำนมีประสิ ทธิภำพ เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ กำรตัดสิ นใจ ด้วยขีด
ควำมสำมำรถและมีประสิ ทธิภำพ
รักษำควำมน่ำเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และดำเนินกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรมแก่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจกำร
มีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
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ส่ วนที่ 1 บทนำ
1.1 วิสัยทัศน์
1) ทุ่มสร้ำงในสิ่ งที่ดีที่สุด ภำยใต้ คติพจน์ “NOTHING IS IMPOSSIBLE”
2) สร้ำง ผลงำนคุณภำพ
3) สร้ำง องค์กรคุณภำพ
4) สร้ำง บุคลำกรคุณภำพ
5) สร้ำง ระบบคุณภำพ
1.2

พันธกิจ
1) สร้ำงผลงำนด้ำนวิศวกรรมระบบและโครงสร้ำงอำคำรอย่ำงมีคุณภำพ
2) สร้ำงควำมแข็งแกร่ งขององค์กรและพนักงำน
3) สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้ เพื่อเป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ำ
4) สร้ำงควำมเชื่อมันและควำมมัง่ คัง่ ให้ควำมร่ มเย็นกับทุกคนในองค์กรและผูม้ ีส่วนร่ วมอย่ำงยัง่ ยืน

1.3

จริยธรรมทำงธุรกิจ
กำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และมีจริ ยธรรม ในกำรประกอบ
ธุรกิจ จึงได้จดั ทำจรรยำบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็ นแนวทำง หรื อเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำน จรรยำบรรณที่จดั ทำขึ้นถือเป็ น
หลักฐำนสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน โดยเป็ นหลักชี้นำกำรกระทำของพนักงำนทั้งองค์กร และวิถีทำงที่บริ ษทั ดำเนินธุรกิจ
โดยกำรสร้ำงค่ำนิยมให้พนักงำนยึดถือปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรร่ วมกัน เพื่อเป็ นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้ำหมำยที่ บริ ษทั ฯ
ได้กำหนดไว้และเสริ มสร้ำงชื่อเสี ยงภำพลักษณ์ขององค์กร
จรรยำบรรณฉบับนี้ เป็ นแนวปฏิบตั ิเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิตำม และจัดทำขึ้นในสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
จึงไม่สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ทุกกรณี ทุกท่ำนควรศึกษำ และทำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และรักษำจรรยำบรรณ
ของจรรยำบรรณฉบับนี้
1.4

คำจำกัดควำมและควำมหมำย
จรรยำบรรณ หมำยถึง ควำมประพฤติที่ดีที่กำหนดขึ้นไว้ให้ถือปฎิบตั ิ หรื อจริ ยธรรมซึ่งหมำยถึงกำรประพฤติปฏิบตั ิต่อผูอ้ นื่
ด้วยควำมเป็ นธรรม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ หมำยถึง มำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำนยึดถือ
ปฏิบตั ิ ซึ่งจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จะต้องมีควำมชัดเจนเพียงพอ ที่ป้องกันกำรประพฤติปฏิบตั ิในทำงที่ผดิ หรื อทำให้เสื่ อมเสี ย และ
สะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำรขององค์กรที่ตอ้ งกำร ให้ทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎข้อบังคับ ตำมนโยบำยและตำมคุณค่ำ
หลักขององค์กร นอกจำกนี้ จรรยำบรรณทำงธุรกิจต้องได้รับกำรทบทวน หรื อปรับปรุ งให้มีควำมทันสมัยอยูเ่ สมอเพื่อให้มน่ั ใจว่ำ
แนวทำงที่ให้ยึดถือปฏิบตั ิดว้ ยควำมสุ จริ ตและเยี่ยงมืออำชีพ มีมำตรฐำนในระดับสู งอยูเ่ สมอ
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บริ ษทั จะปฏิบตั ิและดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1) ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และดำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทำงกฎหมำยและทำง
จริ ยธรรม จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ ทำควำมดีต่อบุคคลในชุมชน สังคม และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
2) ปฏิบตั ิต่อลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้ำและบริ กำร โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดีโดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ดว้ ย
ควำมระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทั้งถือปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
4) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู ้มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำที่และกฎหมำย
5) ให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรี ยนได้เกี่ยวกับควำมไม่สมบูรณ์ของสิ นค้ำและบริ กำร
6) เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลของสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
7) ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรม หำกปฏิบตั ิตำมข้อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้ลูกค้ำทรำบ เพื่อหำทำงออกร่ วมกัน
1.5

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
1) บริ ษทั ซึ่งในที่น้ ีหมำยถึง บริ ษทั ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) ประสงค์ให้กรรมกำรและพนักงำน
ทุกคนรับผิดชอบในกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่ กำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ง
ครอบคลุมและคำนึงถึงประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
• กำรโน้มน้ำว กระตุน้ และจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำน ร่ วมมือร่ วมใจสร้ำงคุณค่ำให้แก่กนั
• ควำมคำดหวังและสิ ทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกรรมกำรและพนักงำนรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งหมำยถึงผูม้ ีส่วนได้
เสี ยหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ที่สำคัญในวงจรธุรกิจขององค์กร อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น กรรมกำรผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน ลูกค้ำ และคู่คำ้ เจ้ำหนี้กำรค้ำคู่แข่งขัน ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
• สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำ สิ ทธิตำมกฎหมำยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับควำมคุม้ ครอง
• กำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยควำมสุ จริ ต โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2) กรณี มีปัญหำในกำรปฏิบตั ิ หรื อมีขอ้ ควรปรับปรุ ง ควรรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบตำมลำดับขั้น

1.6

แนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ
1) บริ ษทั ยึดถือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่ใช้กบั ธุรกิจกำรค้ำอย่ำงเคร่ งครัดและถึงแม้ว่ำกฎหมำยจะยอมทำได้ แต่ บริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิในทำงที่ซื่อตรงและถูกต้องที่สุด
2) บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำกำรประกอบธุรกิจอย่ำงซื่อตรง มีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทำงกำรประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและ
ยัง่ ยืน และมุ่งมัน่ ทำควำมดีต่อบุคคลในชุมชน สังคม และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3) บริ ษทั จะเคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของชำติ
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4) บริ ษทั จะบริ หำรงำนด้วยควำมซื่ อตรง รวมทั้งกำรบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง กำรเสนอและใช้งบประมำณอย่ำงชัดเจนและ
ประหยัด รวมถึงกำรประเมินโครงกำรลงทุนต่ำงๆ อย่ำงซื่ อตรง ถูกต้องโปร่ งใสและมีหลักกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำอย่ำง
เป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้ำและบริ กำร โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งถือปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่ งครัด
5) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู ้มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผย ตำมหน้ำที่และกฎหมำย ให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรี ยนได้เกี่ยวกับควำมไม่สมบูรณ์ ของ
สิ นค้ำและบริ กำรเปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลของสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไข
ต่ำงๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรม หำกปฏิบตั ิตำมข้อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เพื่อหำทำงออก
ร่ วมกัน
6) บริ ษทั มุ่งหวังควำมซื่อตรงจำกพนักงำนทุกระดับชั้น ในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยของบริ ษทั หลักเกณฑ์ทำงบัญชี และ
กำรควบคุมภำยในอื่นๆ และหำกพนักงำนพบเห็นกำรละเมิดกฎระเบียบหรื อนโยบำยของบริ ษทั ที่จะส่งผลให้เกิดกำร
ทุจริ ตและควำมเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั พนักงำนพึงแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำทรำบทันที
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ส่ วนที่ 2 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั มีนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริ มสร้ำงควำมโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ในกลุ่มผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึง
ได้มี กำรกำหนดหลักกำรกำรกำกับดู แ ลกิ จกำร ซึ่ ง เป็ นกำรปฏิ บัติต ำมแนวทำงกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีซ่ ึ ง กำหนดโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุ้น ทั้งในฐำนะของเจ้ำของบริ ษทั และ
ในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิ ทธิในกำรซื้อ ขำยหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริ ษทั
อย่ำงเพียงพอ สิ ทธิ ในกำรที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกำไรจำกบริ ษทั สิ ทธิ ต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น สิ ทธิ ในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิ ทธิในกำรร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษทั เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรอนุมตั ิธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกเหนือจำกสิ ทธิ พ้ืนฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้ดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1.
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริ ษทั จะจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับจำกวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี ของแต่ละปี
โดยจะจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม และข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำ 7
วัน ก่อนถึงวันประชุม ส่วนกรณี วำระสำคัญนั้นจะจัดส่งข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำสิ บสี่ (14) วัน ก่อน
ถึงวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมีระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ยกตัวอย่ำงวำระสำคัญ เช่น วำระเสนอผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
อนุ มตั ิกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (PP) ในรำคำต่ำ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ให้กบั กรรมกำรและพนักงำน (ESOP) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเงินทุนของบริ ษทั กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สำคัญ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็ นต้น และลงประกำศ
หนังสื อพิมพ์แจ้งวันเชิญประชุมล่วงหน้ำเป็ นเวลำสำม (3) วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละ
วำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบไปด้วย
2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษทั
ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม โดยก่อนกำรประชุมบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถส่ งควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผ่ำนอีเมล์แอดแดรสของเลขำนุ กำรบริ ษทั ได้ที่
E-mail Address: 24secretary.c@gmail.com บริ ษทั มี นโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้น โดย
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เลือกสถำนที่ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซึ่ งสะดวกแก่กำรเดินทำง รวมถึงวันเวลำที่เหมำะสมและ
จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ
3) ในกำรประชุมบริ ษทั จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นตั้งข้อซักถำม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม
ในประเด็นต่ ำงๆ อย่ำ งอิ ส ระและเท่ำ เที ยมกัน ทั้ง นี้ ในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้นจะมี กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมประชุมเพื่อตอบคำถำมและให้ขอ้ มูลรำยละเอียดในที่ประชุม
4) บริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในสิ บสี่ (14) วันนับแต่
วันประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเผยแพร่ บนั ทึกรำยละเอียดกำร
ประชุมอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม
2.

กำรแต่ งตั้งและถอดถอนกรรมกำร รวมทั้งกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
1) กำรแต่งตั้งกรรมกำร
บริ ษทั จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมแนบประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ของกรรมกำรแต่ละ
คนที่จะเสนอแต่งตั้งต่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2) กำรถอดถอนกรรมกำร
ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนดและข้อบังคับของบริ ษทั โดยต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
3) กำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร ทั้งที่เป็ นตัวเงินและ/หรื อมิใช่ตวั เงิน โดยจะมีวำระ
กำรประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี รวมทั้ง นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละตำแหน่ งทั้งที่เป็ นตัวเงินและ/หรื อมิใช่ตวั เงินเพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
รับทรำบเป็ นประจำทุกปี ด้วย
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3.

สิทธิในกำรอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี
บริ ษทั กำหนดให้กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุ มตั ิโดยผูถ้ ือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต้องมีควำมเป็ นอิสระและเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั จะแนบรำยละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีที่เสนอ
เข้ำรับกำรแต่งตั้ง สำนักงำนสอบบัญชีที่สังกัด ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผูส้ อบบัญชี ควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
จำนวนปี ที่ผสู ้ อบบัญชีรำยนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั (กรณี เสนอแต่งตั้งรำยเดิม) และค่ำบริ กำรของผูส้ อบบัญชี และ/หรื อ
ค่ำบริ กำรอื่น (ถ้ำมี) ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำม
เหมำะสมของผูส้ อบบัญชีก่อนพิจำรณำอนุมตั ิ
4.

สิทธิในกำรรับส่ วนแบ่ งกำไร
บริ ษทั กำหนดกำรจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้ผถู ้ ือหุ้นในรู ปของเงินปันผล โดยต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง
5.

สิทธิในกำรได้ รับข้ อมูล ข่ ำวสำร ผลกำรดำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงสม่ำเสมอและทันเวลำ
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ้นด้วยควำมโปร่ งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีสิทธิ เข้ำถึงและได้รับข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำรดำเนินงำน และนโยบำยกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ที่
เปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำและเท่ำเทียมกัน โดยสำมำรถติดต่อบริ ษทั หรื อรับข้อมูลผ่ำนช่องทำงติดต่อต่ำง ๆ
อำทิ
1) Email Address : 24secretary.c@gmail.com
2) Website
: www.24con-supply.com
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ้นทุกรำย ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีกำรกำกับ
ดูแลให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับกำรปฏิบตั ิ และปกป้องสิ ทธิข้นั พื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้
1) สิ ทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นรำยใดไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ สำมำรถใช้สิทธิ ในกำรมอบฉันทะให้บุคคล
อื่น หรื อกรรมกำรอิสระที่ บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ได้ โดยผูถ้ ือหุ้นจะต้องส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ระบุรำยละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนำบัตรประชำชนหรื อ
หนังสื อเดินทำงหรื อเอกสำรแสดงตนอื่นๆ ตำมที่กำหนดกลับมำยังบริ ษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
3) สิ ทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม
4) บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมนอกเหนื อจำกวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
สำมัญประจำปี โดยบริ ษทั จะแจ้ง กฎเกณฑ์วิธีกำรให้ทรำบผ่ำนช่ องทำงเว็ปไซด์ของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
5) สิ ทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
6) ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถเสนอบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ พิจำรณำเฉพำะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
• มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
• มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตำมที่บริ ษทั กำหนด
• ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยถือ
เป็ นหน้ำที่และพร้อมที่จะเข้ำร่ วมกำรประชุมของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
• กรณี เสนอชื่อเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริ ษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริ ษทั
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรื อ คณะกรรมกำรอิสระจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดสรรผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำลงมติ ซึ่ งเอกสำรที่ผถู ้ ือหุ้นต้องแนบมำด้วยในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ได้แก่ (1) แบบฟอร์ มเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั และ (2) ข้อมูล
บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ซึ่ งเจ้ำของข้อมูลต้องลงนำมยินยอมและรับรอง (3) สำเนำใบหุ้นหรื อ
หนังสื อยืนยันกำรถื อหุ้นจำกบริ ษทั หลักทรั พย์/ตัวแทน และส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง บริ ษทั ภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั
กำหนดแต่หำกบุคคลดังกล่ำวไม่ถูกคัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่คดั เลือกบุคคลดังกล่ำว โดยบริ ษทั จะแจ้งกฎเกณฑ์วิธีกำรให้ทรำบผ่ำน
ช่องทำงเว็ปไซด์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1) กำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริ ษทั มีนโยบำยจำกัดกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้อยู่ในวงเฉพำะผูบ้ ริ หำรตั้งแต่ระดับกลำงถึงระดับสู งที่เกี่ยวข้อง
ภำยในแผนกหรื อบริ ษทั เท่ำนั้น สำหรับงบกำรเงินที่ผำ่ นกำรตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน ข้อมูลที่เป็ นควำมลับอื่นจะใช้เพื่อกำรปรึ ก ษำหำรื อกับบุคคลในระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึ้นไป
เท่ำนั้น บริ ษทั มีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลภำยในที่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำย นอกจำกนั้น
บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรทุกคนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ของ
ตนเองรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535
2) กำรกำกับดูแลเรื่ องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
บริ ษ ัท มี น โยบำยไม่ ให้ พนัก งำน ผูบ้ ริ ห ำรและผูท้ รำบข้อ มู ลภำยในของผลกำรด ำเนิ นงำนทำกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์ ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ทรำบข้อมูลจนกระทัง่ ข้อมูลได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณชนเรี ยบร้อยแล้ว และห้ำมนำ
ข้อมูลภำยในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงรำคำให้กบั หลักทรัพย์ โดยเฉพำะกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินจะออกเผยแพร่ ต่อสำธำรณะชน และในช่วง 1 วันหลังจำกงบกำรเงิ นเผยแพร่ ต่อ
สำธำรณะชนแล้ว
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ของตนเองรวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และรับทรำบบทกำหนดลงโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรจะต้องจัดส่ งสำเนำกำรรำยงำนดังกล่ำวแก่บริ ษทั ในวันเดียวกับที่รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่ งกำหนดให้แจ้ง
ภำยใน 3 วันทำกำร
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หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ พนักงำนและ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกค้ำ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ตระหนักดีว่ำ กำรสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนิ นงำนและกำรพัฒนำธุ รกิจของบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็ นอย่ำงดี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังส่งเสริ มให้มีควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษทั และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คง
ให้แก่บริ ษทั ตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้ น : บริ ษทั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ้นในกำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผูถ้ ื อหุ้น จึง
กำหนดให้พนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมแนวทำงต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
• กำกับดูแลกำรดำเนินกำร เพื่อให้มน่ั ใจว่ำบริ ษทั มีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่ดี และมีกำรนำเสนอ
รำยงำนสถำนภำพของบริ ษทั ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ ง โดยผ่ำนช่ องทำงต่ำงๆ เช่ น กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั กำร
ประกำศทำงหนังสื อพิมพ์ หรื อกำรส่งจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
• รำยงำนให้ผถู ้ ือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริ ษทั ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่ งตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่ำงเพียงพอ
• ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรื อ
ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั องค์กร
• ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
2) พนักงำน : บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนบริ ษทั ซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยให้มี
กำรปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ โดยได้ยึดหลัก
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล
• รักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยูเ่ สมอ
• กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระทำด้วยควำมสุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น
• ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำน อย่ำงสม่ำเสมอ อำทิ กำรจัดอบรมสัมมนำ กำร
ฝึ กอบรม และให้โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงกับพนักงำนทุกคน
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• กำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม ตำมสภำพตลำด กำรแข่งขันทำงธุรกิจลักษณะของงำน ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำว
• หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน
• ให้พนักงำนทุกคนรับทรำบถึงนโยบำยและสวัสดิกำรที่พนักงำนพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงำนซึ่งกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับกำรทำงำน ประกันสุ ขภำพแบบกลุ่ม กำรประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
• เปิ ดโอกำสให้พนักงำนเสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรทำงำน และกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่ ำย และสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่ วมกัน
3) คู่แข่ ง : บริ ษทั มุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษทั ชั้นนำในธุรกิจ ภำยใต้
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยมีหลักกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำดังนี้
• ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม เพื่อผลประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
• ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย หรื อมุ่งทำลำยชื่อเสี ยงแก่คู่แข่งทำงกำรค้ำ
• ไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
4) คู่ค้ำ : บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ตำมกรอบกำรค้ำที่สุจริ ต โดยยึดถือกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำและคำมัน่ ที่ให้ไว้กบั คู่คำ้ อย่ำง
เคร่ งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่คำ้ ด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ ของบริ ษทั เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
5) ลูกค้ำ : บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของลูกค้ำ จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำดังนี้
• บริ กำรลูกค้ำด้วยควำมสุ ภำพ มีควำมกระตือรื อร้น พร้อมให้บริ กำรต้อนรับด้วยควำมจริ งใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่
ใจ รวมทั้งบริ กำรด้วยควำมรวดเร็ ว ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
• รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำร โดยไม่
มีกำรโฆษณำที่เกินควำมเป็ นจริ งอันจะเป็ นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ หรื อเงื่อนไขใดๆของสิ นค้ำ
และบริ กำรของบริ ษทั
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ำสู งสุ ด
6) เจ้ ำหนี้ : บริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อถือให้กบั เจ้ำหนี้ โดยคำนึ งถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่
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ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำ แก้ปัญหำที่ต้งั อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิดงั นี้
• ไม่เรี ยก หรื อ รับ หรื อ จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับเจ้ำหนี้
• กรณี ที่มีขอ้ มูลว่ำมีกำรเรี ยก หรื อ รับ หรื อ จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรำยละเอียดต่อ
เจ้ำหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
• ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
7) ชุ มชนและสั งคม : บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่ำบริ ษทั เปรี ยบเสมือนเป็ นส่วน
หนึ่ งที่จะร่ วมก้ำวเดินไปสู่ กำรพัฒ นำสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อควำมยัง่ ยืนสื บไป บริ ษทั จึงได้ดำเนิ นกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
• มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจซึ งคำนึงถึงสภำพสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยูอ่ ย่ำงเคร่ งครัด
• มีนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภำยในองค์กร
• ส่งเสริ มให้พนักงำนของบริ ษทั มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั เข้ำไปดำเนินธุรกิจ
• ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ บริ ษทั ตั้งอยู่มี
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ นึ ทั้งที่ดำเนินกำรเองและร่ วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชนและชุมชน
• ให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริ ษทั เข้ำไปดำเนินธุรกิจอยูต่ ำมควรแก่กรณี
• ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน
อันเนื่ องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยให้ควำมร่ วมมืออย่ำงเต็มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
8) หน่ วยงำนของรัฐ : บริ ษทั มุ่งปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่ำงๆ ของทำงรำชกำร ส่ งเสริ มกำรให้
ควำมร่ วมมือและสนับสนุนมำตรกำรของรัฐและเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็ นธรรม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เหล่ำนี้ได้รับกำรดูแลอย่ำงดี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้กำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับพนักงำนเพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี้
• พนักงำนพึงปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต อุตสำหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน
ให้ดีย่งิ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
• พนักงำนพึงประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
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• พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพและเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชำที่ส่ังกำรโดยชอบ ตำมนโยบำย และระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั
• พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ซึ่ ง
จะนำไปสู่ควำมเสี ยหำยต่อบุคคลอื่น และบริ ษทั
• พนักงำนพึงเคำรพสิ ทธิ และให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกันหลี กเลี่ ยงกำรนำข้อมูลหรื อเรื่ องรำวของผูอ้ ื่นทั้งในเรื่ อง
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยทั้ง
ต่อพนักงำนและต่อบริ ษทั
• พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญใดๆ ที่อำจทำให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในภำยหน้ำ หำก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทรำบในทันที
• พนักงำนไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ หรื อประโยชน์จำกหน้ำที่กำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรื อพรรคพวก
หรื อทำธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
• พนักงำนพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้ำ คู่คำ้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมเสมอภำค
• พนักงำนพึงรักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่คำ้ และองค์กรอย่ำงเคร่ งครัด
• พนักงำนพึงรำยงำนเรื่ องที่ได้รับทรำบให้ผบู ้ งั คับบัญชำโดยมิชกั ช้ำ เมื่อเรื่ องที่รับทรำบอำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
• พนักงำนพึงรั กษำดู แลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรั พย์สินของบริ ษทั ให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่
ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สู ญเปล่ำ เสี ยหำย หรื อเสื่ อมสลำยก่อนเวลำอันสมควร
บทกำหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ให้มีกำร
พิจำรณำตำมโครงสร้ ำงกำรจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ ำยงำนเป็ นผู ้
พิจำรณำในเบื้องต้นและสรุ ปเรื่ องส่งต่อให้ผบู ้ งั คับบัญชำระดับสู งและสำยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นควำมผิดพร้อมทั้ง
ระบุโทษตำมควำมเหมำะสม แต่หำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยเป็ นอย่ำงมำก
ไม่อำจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่ องเข้ำสู่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั เพื่อพิจำรณำหำข้อสรุ ปและกำหนดโทษต่อไป
กำรกำหนดโทษ
1) ตักเตือนด้วยวำจำ
2) ตักเตือนด้วยหนังสื อ
3) ตัดค่ำจ้ำง
4) พักงำน
5) เลิกจ้ำง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย
6) ดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วน และโปร่ งใส ทั้งรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินและข้อมูลทัว่ ไป ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือ
หุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่ อต่ำงๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั คือ www.24con-supply.com
ในส่ วนของงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ ัน บริ ษทั ยังไม่ได้มีกำรจัดตั้งหน่ วยงำนเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม ในเบื้องต้น
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ เลขำนุ กำรบริ ษ ทั ทำหน้ำที่ ติดต่อสื่ อสำรกับผูล้ งทุน ผูถ้ ื อหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครั ฐที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิ นที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในงบกำรเงิน ซึ่ง
ในกำรนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)
1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ โดยเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำย
และภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็ นอิสระ โดยมีองค์ประกอบตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
• คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทั้งหมด แต่
ต้องไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน
สำม (3) คน
• คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจำนวนสี่ (4) ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะ
เรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำหรื อรับทรำบ ซึ่ งคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิ หน้ำที่
ตำมที่ได้กำหนดไว้ในอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
• ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้มีกรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด หำกแบ่งให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสำม (1 ใน
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3) ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่สุด โดยกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งนี้สำมำรถได้รับกำรเลือกตั้งให้กลับเข้ำมำ
รับตำแหน่งอีกได้
• บริ ษทั ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ให้ประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีควำมรู ้ดำ้ นบัญชี กำรเงิน
และธุรกิจแขนงอื่นอย่ำงหลำกหลำย เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่นๆของบริ ษทั นอกจำกนี้ ยังครอบคลุมคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับ ผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดู แลกำรดำเนิ นงำนของผูบ้ ริ หำรในระดับ
นโยบำย ขณะที่ผบู ้ ริ หำรทำหน้ำที่บริ หำรงำนของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ดังนั้น
บริ ษทั จึงกำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นบุคคลคนละคน โดยทั้งสองตำแหน่งต้อง
ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมเหมำะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริ ษทั มีเลขำนุ กำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุ นงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในด้ำนที่เกี่ ยวข้อ งกับ
กฎระเบียบ จัดกำรเรื่ องกำรประชุมกรรมกำร และคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง และกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ้นให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิ ที่ดี รวมทั้งกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำร
หรื อผูบ้ ริ หำร และดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด พร้อมทั้ง
จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยซึ่ งจัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ ซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ และกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
และเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้จดั ตั้ง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
• นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะจัดให้มี
กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำให้เหมำะสมอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่ง ( 1)
ครั้ง ทั้งนี้ บริ ษทั จะถือปฏิบตั ิตำมกฎและข้อบังคับต่ำงๆ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
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หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและหรื อตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประกำร โดยจะ
เปิ ดเผยรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
• จรรยำบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้กำหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำน เพื่อให้ผเู ้ กี่ ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษทั ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรมทั้งกำรปฏิบตั ิ
ต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม รวมทั้งกำรกำหนดระบบติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็ นประจำ
o จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยคำนึงถึงกำรเจริ ญเติบโตของ
บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินกำรอย่ำงโปร่ งใส มีระบบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว บริ ษทั จึงยึดถืออย่ำงเคร่ งครัดตำมแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
- กำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน
➢ ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดโดยรวม
➢ บริ หำรจัดกำรบริ ษทั โดยนำควำมรู ้ และทักษะกำรบริ หำรมำประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถทุก
กรณี รวมทั้งกำรตัดสิ นใจดำเนินกำรใดๆ จะกระทำด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ
➢ ไม่ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- กำรเปิ ดเผยข้อมูล
➢ รำยงำนสถำนภำพและแนวโน้มในอนำคตของบริ ษทั ต่อผูถ้ ื อหุ้นอย่ำงเท่ำเที ยมกันสม่ ำเสมอและ
ครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ ง
➢ ไม่แสวงหำประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะ
➢ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นควำมลับต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งอำจจะนำมำซึ่งผลเสี ยแก่บริ ษทั
o จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและประชำชน
บริ ษ ัท มี ควำมมุ่ งมั่นในกำรสร้ ำ งควำมพึง พอใจ และควำมมั่น ใจให้กับลูก ค้ำ และประชำชนว่ำจะได้รับ
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่ดี มีคุณภำพในระดับรำคำที่เหมำะสม รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีให้ยง่ั ยืน โดยมีกำร
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
- มุ่งมั่นในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ ให้ได้รับผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรที่ ดี มี
คุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม โดยยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
- เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีให้ยง่ั ยืน
- ให้กำรรับประกันสิ นค้ำและบริ กำรภำยใต้เงื่อนไขเวลำที่เหมำะสม
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- จัดทำระบบเพื่อให้ลูกค้ำและประชำชนสำมำรถร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำร และดำเนินกำรอย่ำงดี
ที่สุดเพื่อให้ลูกค้ำและประชำชนได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว
- ไม่คำ้ กำไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภำพของสิ นค้ำหรื อบริ กำรในชนิดหรื อประเภทเดียวกันและไม่
กำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ำ
- ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำและประชำชนอย่ำงเคร่ งครัด หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้ลูกค้ำและประชำชนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำและหำแนวทำงแก้ไข
- รักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริ งจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูล มำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
o จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั คำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่ อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้ โดยคู่
ค้ำของบริ ษทั ฯพึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด และมีจรรยำบรรณที่ดีในกำรดำเนินธุรกิจ
ในส่วนของธุรกิจที่เป็ นกำรแข่งขัน บริ ษทั จะยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดี และบริ ษทั จะยึดถือแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
ที่ดี และเป็ นธรรมในกำรกูย้ ืมเงินจำกเจ้ำหนี้และกำรชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว บริ ษทั
จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
- ควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้
➢ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้
➢ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด
➢ กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ โดยใช้หลักของควำมสมเหตุสมผล
- ควำมสัมพันธ์กบั คู่แข่งทำงกำรค้ำ
➢ ประพฤติปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
➢ ไม่พยำยำมทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริ ง
- ควำมสัมพันธ์กบั เจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ
➢ รักษำและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่กำรชำระคืน กำรดูแลหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จำกกำรกูย้ ืมเงินไปในทำงที่ขดั กับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ทำกับผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน
➢ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั แก่เจ้ำหนี้ดว้ ยควำมซื่อสัตย์
➢ รำยงำนเจ้ำหนี้ ล่วงหน้ำหำกไม่ สำมำรถปฏิ บัติตำมข้อผูกพันในสัญญำและร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไ ข
ปัญหำดังกล่ำว
o จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
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บริ ษ ัท ถื อ ว่ ำ พนัก งำนเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง สู่ ค วำมส ำเร็ จ จึ ง มุ่ ง มั่น ในกำรพัฒ นำเสริ ม สร้ ำ งวัฒ นธรรมและ
บรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี ส่ งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้พนักงำนบริ ษทั มี กำรกำหนด
แนวทำงปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงำน ในรู ปแบบของเงินเดือน และ/หรื อเงินโบนัส
- ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยูเ่ สมอ
- กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระทำด้วยควำมเสมอภำค สุ จริ ตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรกระทำ/กำรปฏิ บัติตนของ
พนักงำนนั้นๆ
- ให้ ค วำมสำคัญ ต่อ กำรพัฒนำ กำรถ่ ำยทอดควำมรู ้ และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้ โอกำส
พนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
- ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด
- บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในหน้ำที่กำร
งำนของพนักงำน
o จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักและห่วงใยถึงควำมปลอดภัยของสังคมและคุณภำพชีวิตของประชำชนรวมถึงให้ควำมสำคัญ
ในเรื่ องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยกำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
- บริ ษทั จะคำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ให้มีผลกระทบต่ อควำมเสี ยหำย
ของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด
- คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังจิตสำนึ กในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง
- ให้ควำมสำคัญในกำรทำธุรกรรมกับคู่คำ้ ที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริ ษทั ในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
- บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยหลักในกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
- ปฏิบตั ิและให้ควำมร่ วมมือในกำรควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับดูแล
- บริ ษทั ถือเป็ นหน้ำที่และเป็ นนโยบำยหลักในกำรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดย
มุ่ ง เน้น ให้ เ กิ ด กำรพัฒ นำอย่ำ งสร้ ำ งสรรค์ และกำรอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยำกรธรรมชำติ รวมทั้ง สนับ สนุ น
กำรศึกษำแก่เยำวชน และสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกำสให้เป็ นชุมชนที่
เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
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- บริ ษทั ยึดมัน่ ในระบอบประชำธิ ปไตย และส่ งเสริ มให้บุคลำกรไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญทั้งนี้
บริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมแก่นักกำรเมืองใดๆ
เพื่อผลประโยชน์ของนักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมืองนั้นๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึงให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำว
3) กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสิ นใจใดๆ ในกำร
ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ย วโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้ บริ ษทั ทรำบถึง
ควำมสัมพันธ์หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่ วมพิจำรณำตัดสิ น รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และถือเป็ นกำรปฏิบตั ิที่อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ตลำด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะมี กำร
เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
4) ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบริ หำร และระดับปฏิบตั ิงำน และเพื่อให้เกิ ดควำมมี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนินงำน บริ ษทั จึงได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำนและผูบ้ ริ หำรไว้เป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจน มี กำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมี กำรแบ่งแยกหน้ำที่
ผูป้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิ ทธิผล
5) กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ได้มีกำรทำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่มีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุ ง
แก้ไขกำรปฏิบตั ิงำนและเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯเพื่อให้ผลกำรดำเนิ นงำน มี
ประสิ ทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
6) รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูม้ ี หน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยมี ฝ่ำยบัญชี และกำรเงิ น และผูส้ อบบัญชี มำ
ประชุมร่ วมกัน เพื่อนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ถื อเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิ น (รำยงำนควำม
รั บผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น) ที่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทำง
กำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน มีกำรดำเนินกำรบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริ งอย่ำงครบถ้วน และสม่ำเสมอ
7) กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็ นประจำทุกสำม (3) เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำม
ควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดและแจ้งวำระกำรประชุมพร้อมรำยละเอีย ดประกอบให้คณะกรรมกำรทรำบและพิจำรณำ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมทุกครั้งตำมข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนกำร
ประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจำเป็ นเร่ งด่วน โดยมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนที่รับรอง
แล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้
ในกำรประชุ ม ประธำนกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุ มและพิจำรณำเรื่ องเข้ำวำระกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็ นวำระกำร
ประชุมได้
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผบู ้ ริ หำรระดับสู งเข้ำร่ วมประชุมด้วยเพื่อรับทรำบรำยละเอียดข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ในฐำนะผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง จะได้รั บ ทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่ อ ให้ ส ำมำรถน ำไปปฏิ บัติ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ ทั้งนี้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้ำงมำก โดยกรรมกำรหนึ่งคนมีเสี ยง
หนึ่งเสี ยง กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้ำร่ วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น กรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสี ยงอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
8) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่จูงใจในระดับที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั เป็ นหลัก และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
บริ ษทั ใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม โดยเป็ นอัตรำที่แข่งขัน
ได้ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จเดี ย วกัน เพื่ อ ที่ จ ะดู แ ลและรั กษำผูบ้ ริ หำรที่ มีคุณภำพไว้ ผูบ้ ริ ห ำรที่ ได้รับ มอ บหมำยหน้ำที่ และควำม
รั บผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่ เหมำะสมกับหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบที่ ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรั บกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ หำร และผูบ้ ริ หำร จะสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำร
แต่ละคน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมที่เป็ นตัว
เงิน ให้แก่ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมถึงผูบ้ ริ หำรที่มีหน้ำที่รำยงำน
ตรงต่ อ ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรหรื อ กรรมกำรผู ้จัด กำร ทั้ง นี้ ส ำหรั บ ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุ ด ย่อ ย
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คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะนำเข้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสำมัญผู ้
ถือหุ้นประจำปี เพื่อขออนุมตั ิทุกปี
9) กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั มีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ค วำมรู ้แก่กรรมกำรผูเ้ กี่ยวข้องในระบบ
กำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั เช่ น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริ หำร เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรื อแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัด
ให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมถึงกำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ให้แก่กรรมกำรใหม่
10) กำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักธรร
มำภิบำล ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตในกำรดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่ำ นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับสำรสนเทศที่
เชื่อถือได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน และทันท่วงที บริ ษทั จึงได้กำหนดระเบียบกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและระเบียบกำรซื้ อ
ขำยหลักทรั พย์ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่ เกี่ ยวกับหลักทรั พย์และมุ่งเน้นควำม
โปร่ งใสในกำรประกอบธุรกิจ สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
• กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในและข้อมูลที่ตนล่วงรู ้จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
บริ ษ ัท ที่ มี สำระสำคัญ ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงรำคำของหลักทรั พ ย์ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สำธำรณะหรื อ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั อันนำมำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น
• กรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำรและผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง มี หน้ำ ที่ ที่จ ะต้อ งรำยงำนกำรซื้ อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ของบริ ษ ัท ตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำย และจำกัดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บริ ษทั ในช่วงเวลำที่กำหนด
• บริ ษทั มีหน้ำที่เปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนที่สำคัญของบริ ษทั ให้สำธำรณชนทรำบโดยทันทีและ
อย่ำงทัว่ ถึง โดยผ่ำนสื่ อและวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริ ษทั รวมถึงผ่ำนสื่ ออื่นๆ ของบริ ษทั เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลข่ำวสำรได้เข้ำถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่ำงทันท่วงที
และเท่ำเทียมกัน
11) กำรสื่ อสำรกับคณะกรรมกำร
บริ ษทั จัดให้มีช่องทำงสำหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรติดต่อสื่ อสำรกับคณะกรรมกำร โดยสำมำรถส่ งจดหมำยสื่ อสำร
แจ้งข้อมูล หรื อข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์มำยังบริ ษทั เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กำหนด
12) วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งตำมวำระเท่ำกับอัตรำหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของ
กรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะออกจำกตำแหน่งตำมวำระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกจำนวน

"เอกสารไม่ ถูกควบคุมหากมีการดาวน์ โหลดและพิมพ์ "
คู่มือ
คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ฉบับที่ : B
รหัสเอกสำร : 24CS-MN-002
ครั้งที่แก้ไขเอกสำร : 00
วันที่บงั คับใช้ : 24 มีนำคม 2565
หน้ำ : 28 จำก 82

ใกล้เคียงกับหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทั้งหมดที่สุด โดยกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี ที่สำมให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
ทั้งนี้กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่ งพระรำชบัญญัติ บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้ำ
เป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกินสำม (3) ปี กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระมี
สิ ทธิ ได้รับเลือกกลับเข้ำมำใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผูท้ ี่ได้ดำรงตำแหน่งมำแล้วเป็ นระยะเวลำเก้ำ (9) ปี หรื อสำม (3)
วำระติดต่อกัน คณะกรรมกำรบริ ษทั จะทบทวนควำมเป็ นอิสระที่แท้จริ งของกรรมกำรผูน้ ้ นั เป็ นประจำทุกๆ ปี
• กรรมกำรตรวจสอบคนใดประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระต้องยื่นหนังสื อลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั
โดยกำรลำออกมีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลำออกมำถึงที่บริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่น
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่ ง
ตัวแทนคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบให้ครบถ้วนภำยในเก้ำสิ บ (90) วัน นับแต่วนั ที่
กรรมกำรตรวจสอบคนนั้นลำออก
ในกรณี ที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ เพรำะเหตุอื่นนอกจำกขำดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้ จำกตำแหน่ งยังคงต้องอยู่รักษำกำรในตำแหน่ งเพียงเท่ำที่จำเป็ นจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
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ส่ วนที่ 3 กฎบัตรคณะกรรมกำร
3.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ี บทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิ ศทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ย
ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนติดตำม
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร ให้สำเร็ จลุล่วงตำมเป้ ำหมำยของบริ ษทั ภำยใต้กรอบนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมคณะกรรมกำรและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1) คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย
2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร และ/หรื อ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรอิสระ
โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และไม่น้อยกว่ำ3 คน คุณสมบัติของกรรมกำร
อิสระเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด
3) คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริ ษทั จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ก็ได้
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
• ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสี ยง
• ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ เพื่อเลือกบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร เท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
1) กรรมกำรบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 (และตำมที่ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม) รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่ แสดงถึ งกำรขำดควำมเหมำะสมที่ จะได้รับควำม
ไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศ
กำหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่ มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่ อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรั พย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงชื่ อบุคคลในระบบข้อมูลรำยชื่ อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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2) เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติกำรทำงำนที่ดี และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริ ษทั อย่ำงเต็มที่
3) มีควำมรู ้หรื อประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริ หำรธุรกิจ หรื อด้ำนกำรเงิน บัญชี หรื อด้ำนอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรเห็นควร
4) สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี มีเหตุจำเป็ นหรื อสุ ดวิสัย
5) กรรมกำรบริ ษทั ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อเข้ำ
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่ว่ำจะทำ
เพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6) กรรมกำรบริ ษทั ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสี ยในสัญญำที่บริ ษทั ทำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรื อโดย
อ้อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
7) คุณสมบัติอื่นที่อำจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลัง
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1) ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
และให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงข้อบังคับ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้เป็ นไป
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2) มีหน้ำที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณประจำปี โดยสนับสนุนกำรนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่ กิจกำร รวมทั้งกำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง
กำหนดทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน
3) ควบคุม กำกับ ดู แล ติ ดตำมผลกำรดำเนิ นงำน ให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยและงบประมำณที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
4) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ้น โดยสม่ ำเสมอ ด ำเนิ น งำนโดยรั กษำผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อ หุ้น มี กำรเปิ ดเผยข้อ มูลที่ เป็ น
สำระสำคัญต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่ งใส
5) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
6) รั บผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ของฝ่ ำยบริ หำร โดยให้มีควำมตั้งใจและระมัดระวัง ในกำร
ปฏิบตั ิงำน
7) กำกับ ดู แ ลให้มี กำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิ น ธุ รกิ จที่ ชัดเจน และวัด ผลได้ เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรกำหนด
เป้ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ และสมเหตุสมผล
8) กำกับดูแลให้มีกำรดำเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม
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9) กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
10) พิจำรณำตัดสิ นในเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำรบริ หำร กำร
ได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
11) กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิในกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริ ษทั ให้คณะ
หรื อบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็ นคู่มืออำนำจดำเนินกำร และให้
มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ1 ครั้ง
12) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี ที่เชื่ อถื อได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
13) จัด ให้ มี กำรท ำงบดุ ล และงบกำไรขำดทุ น ของบริ ษ ัท ณ วัน สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลำบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ซึ่ ง ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
14) รั กษำผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หุ้ น ด ำเนิ น กำรให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่ มี
ประสิ ทธิผล และควบคุมให้มีกำรกำกับดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรำยงำนต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึ กษำฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริ ษทั และมีหน้ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไข
16) พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
17) จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
18) ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในกำร
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้ง
19) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมในเรื่ องสำคัญๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จด
ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20) มีอำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรื อแนะนำให้อนุกรรมกำรหรื อคณะทำงำนเพื่อพิจำรณำหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
21) กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
22) มีอำนำจพิจำรณำและอนุ มตั ิเรื่ องใดๆ ที่จำเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับ บริ ษทั หรื อที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ข อง
บริ ษทั
23) ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และกลไกที่จะช่วยให้บริ ษทั
สำมำรถกอบกูฐ้ ำนะทำงกำรดำเนินงำนในกรณี ที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงิน ตลอดจนดูแลให้พนักงำนมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงินและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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24) พิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนตำมควำมเหมำะสม
25) กำกับดู แลให้ บริ ษทั จัดทำแผนสื บทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมสื บทอดตำแหน่ งกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรหรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดยต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสื บทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็ นระยะ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
26) มอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งแทนคณะกรรมกำร
บริ ษทั ทั้งนี้กำรมอบอำนำจดังกล่ำว ผูไ้ ด้รับมอบอำนำจนั้นต้องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง” ให้มีควำมควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสี ยหรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนิ นธุ รกรรมที่
เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
นอกจำกนี้ เรื่ องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อน
• เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
• กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ ง
ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
• นอกจำกนี้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมรับเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นที่เข้ำประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- กำรรับซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนอื่นมำเป็ นของบริ ษทั
- กำรท ำ แก้ไ ข หรื อ เลิ กสั ญ ญำ เกี่ ย วกับ กำรให้ เ ช่ ำกิ จ กำรของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ บำงส่ วนที่ สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขำดทุนกัน
- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
- กำรออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้ำหนี้ของบริ ษทั ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็ นทุน
- กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั
- เรื่ องอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมกำรซึ่งมีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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27) คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวม
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน
ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทและวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริ ษทั ให้กระทำโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง
2) ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคนหรื อครำวละหลำยๆ
คน ตำมแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มีตำม
ข้อ 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสี ยงของตน
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้ผูใ้ ดมำกน้อยตำม มำตรำ 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนั้น)
3) ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสี ยงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ผเู ้ ป็ นประธำนที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
4) เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั ซึ่งลำออกดังกล่ำว จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนทรำบด้วยก็ได้
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริ ษทั ออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ถ้ำจำนวนกรรมกำรบริ ษทั ไม่สำมำรถแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด กับจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับกำรเลื อกตั้งใหม่อีกได้
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
2) ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ และยังคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ
2 เดื อน ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เลื อกบุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่ กฎหมำยว่ำด้วยบริ ษ ัท
มหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั กำหนดตั้ง
กรรมกำรบริ ษทั แทนตำแหน่ งที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครำวถัดไป บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
ดังกล่ำว จะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ ษทั ที่ตนแทน
3) กรรมกำรผูอ้ อกจำกต ำแหน่ งจะเลื อ กตั้งให้เข้ำ รั บต ำแหน่ งอี ก ก็ได้ ทั้งนี้ นอกจำกพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระแล้ว
กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
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ตำย
ลำออก
ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้ออก
ศำลมีคำสัง่ ให้ออก

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
1) คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
ควรจัดให้มีกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี และในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน คณะกรรมกำร
ควรกำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบในเดือนที่ บริ ษทั ไม่ได้มีกำร
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุ มและดูแลกำรปฏิบตั ิวำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทัน
กำรณ์ โดยในกำรประชุม กรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุก
ครั้ง นอกเหนือจำกมีเหตุสุดวิสัย ซึ่ งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ บริ ษทั ต้องรำยงำน
จำนวนครั้งที่เข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจำปี
2) ให้ประธำนกรรมกำร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งสถำนที่ที่ประชุมนั้นอำจกำหนดเป็ นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สำนักงำน
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่เห็นสมควร โดยที่เป็ นไปตำมที่ระบุในข้อบังคับของ
บริ ษทั หำกประธำนกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรมิได้กำหนดสถำนที่ที่ประชุม ให้ใช้สถำน
ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถำนที่ประชุม
3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร จะต้องจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่
กรรมกำรทุกคน เพื่อให้ทรำบถึง วันเวลำ สถำนที่และวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่กรณี จำเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษำสิ ท ธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อ
กำหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้ และให้เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมเอกสำรประกอบกำร
ประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอ
ต่อกำรตัดสิ นใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึก
ประเด็นในกำรประชุม เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนกำรประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหำสำระครบถ้วน และเสร็ จสมบูรณ์ภำยใน 14 วัน
นับตั้งแต่วนั ประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั ลงนำม และจะต้องจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บที่ดี
สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี
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4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึง
ครบเป็ นองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณี ที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็ น
ประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
5) กรรมกำรบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6) กำรวินิจฉัยชี้ ขำดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุ ม โดย
กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสี ยง 1 เสี ยงในกำรลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริ ษทั คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุ
ไว้ในรำยงำนกำรประชุม
7) คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน
นักกฎหมำย หรื อพนักงำนของบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ให้เข้ำร่ วมประชุม หำรื อ ชี้แจง หรื อตอบข้อ
ซักถำมได้
8) ทั้งนี้ สำหรับรำยงำนกำรประชุม ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
เป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.2 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็ นอิสระ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั
สอบทำนประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนที่ ดี กำรบริ หำรกิจกำรดำเนินไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิ ทธิ ภำพ และเกิด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษทั มี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ มี กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูก ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมัน่ ใจและควำมน่ ำเชื่ อถือแก่ผลู ้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยว่ำมีกำรตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่ งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) คน และมีคุณสมบัติตำม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2) กรรมกำรตรวจสอบมีทกั ษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1
คน ต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
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3) ให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนเป็ นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และอำจแต่ งตั้งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อช่ วยเหลื อในกำรด ำเนิ นงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุ ม จัดเตรี ยมวำระกำรประชุ ม นำส่ งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบันทึก
รำยงำนกำรประชุม
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั และได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
2) มี คุณสมบัติตำมที่ กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ และ
รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ดำ้ นกำรบัญชี และกำรเงินที่เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
4) กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำหรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อของผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่
รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำรหรื อที่ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั
• ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย (ถ้ำมี)
• ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ย
กว่ำ 2 ปี ก่ อนวันที่ ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับควำมช่วยเหลือทำง
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กำรเงิน ด้วยกำรรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลทำให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้
ดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวม
ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะดัง กล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ ำ 2 ปี ก่ อนวันที่ ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงินซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ กำร
ทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนยั ในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มี ส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับ
เงินเดือนประจำหรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติขำ้ งต้นอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมโดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
เป็ นผูท้ ี่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรื อรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้
อย่ำงเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
เป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มน่ั ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดย
กำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินประจำปี และรำยไตรมำส
2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบ
ทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่ งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ไข
ระบบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญและจำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสอบทำนร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และ
ผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
3) สอบทำนกำรปฏิ บัติตำม พ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ งประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4) พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระทำหน้ำที่ผสู ้ อบบัญชี เพื่อให้ดำเนินกำรตรวจสอบบัญชี
ระบบควบคุม และงบกำรเงินของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก
ประเมินผล เสนอค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกำรทำงำนของผูส้ อบบัญชี หรื อกำรดำเนินกำรตรวจสอบอื่ นใด รวมถึง
สอบทำน หรื อให้ควำมเชื่อมัน่ บริ ษทั ของผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
5) ผูต้ รวจสอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชี แต่ละแห่ งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอำนำจในกำรอนุมตั ิเงื่อนไขและค่ำบริ กำรเบื้องต้นสำหรับบริ กำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริ กำรอื่นที่เสนอ
โดยผูต้ รวจสอบบัญชี
6) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อเสนอต่อผูถ้ ื อหุ้นในกำรประชุ มสำมัญ
ประจำปี ผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและค่ำบริ กำรตรวจสอบบัญชี
7) ประชุมหำรื อร่ วมกับผูบ้ ริ หำรและผูต้ รวจสอบบัญชีตำมควำมเหมำะสม เกี่ยวกับปั ญหำและข้อจำกัดในกำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรดำเนินกำรของฝ่ ำยบริ หำรต่อปัญหำหรื อข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบำยกำรบริ หำรและกำรประเมินควำมเสี่ ยง
ของบริ ษทั รวมถึงควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่สำคัญและมำตรกำรของฝ่ ำยบริ หำรในกำรควบคุมและลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังต้องด ำเนิ นกำรแก้ไขควำมขัดแย้งใดๆ ระหว่ำงผูบ้ ริ หำรกับผูส้ อบบัญชี ที่
เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
8) ส่ งเสริ มและสร้ำงควำมมัน่ ใจเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องหำรื อกับผูส้ อบ
บัญชีเกี่ยวกับควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรและบริ ษทั รวมถึงควำมสัมพันธ์ใดๆ หรื อบริ กำรใดๆ ระหว่ำงผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั ตลอดจนควำมสัมพันธ์อื่นใดที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเที่ยงธรรมของผูส้ อบบัญชี
9) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั มำตรฐำนกำรบัญชี และนโยบำยบัญชี และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับ
มำตรฐำนบัญชี หลักกำร หรื อแนวทำงปฏิบตั ิ รวมถึงกำรตัดสิ นใจทำงบัญชี ที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรำยงำนทำง
กำรเงินของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงทำงเลือก ควำมสมเหตุสมผล และผลของกำรตัดสิ นใจดังกล่ำว
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10) พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหม ำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
11) สอบทำนและอนุ มัติ หรื อ ให้ สัตยำบันในธุ ร กรรมใดๆ ระหว่ ำงบริ ษทั กับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ ง เป็ นธุ ร กรรมที่ ถูก
กำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
12) พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมิ นผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่ วยงำนอื่นใดที่รั บผิดชอบเกี่ ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
13) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
14) สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
15) รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง
16) สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของกิจกำร
ตำมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
17) ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรื อจำเป็ น
18) ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อบุคคลภำยนอก ตำมระเบียบของบริ ษทั มำให้ควำมเห็นหรื อให้คำปรึ กษำในกรณี จำเป็ น
19) จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
• รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
20) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้ง
ปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกปี
21) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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22) ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ข้อสงสัย หรื อสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริ ต
หรื อมีส่ิ งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรั พ ย์ ข้อ กำหนดตลำดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย เป็ นต้น ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรั บปรุ งแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรไม่ดำเนินกำรให้มี กำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็ น สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำมี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำดัง กล่ ำวต่ อ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23) ดูแลให้บริ ษทั มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรี ยนต่ำงต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนในงบกำรเงินที่ไม่เหมำะสมหรื อ
ประเด็นอื่น โดยทำให้ผูแ้ จ้งเบำะแสมั่นใจว่ำ มี กระบวนกำรสอบทำนที่ เป็ นอิสระ และมี กำรดำเนิ นกำรติ ดตำมที่
เหมำะสม
24) ในกรณี จำเป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอคำปรึ กษำจำกที่ปรึ กษำภำยนอก หรื อ ผูเ้ ชี่ ยวชำญทำงวิชำชี พ
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบของบริ ษทั
25) ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำม
วำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบจะ
พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรื อตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
• พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ลงมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
• ศำลมีคำสั่งให้ออก
2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยควรแจ้งเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย1 เดื อน พร้ อมเหตุผล โดยบริ ษทั จะแจ้งเรื่ องกำรลำออกพร้ อ มสำเนำหนัง สื อ ลำออกให้ต ลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี ที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้
จำกตำแหน่ งต้องรักษำกำรในตำแหน่ งเพื่อดำเนิ นกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับ
หน้ำที่
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3) ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมี
จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดโดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่ งได้เพียง
วำระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในและเรื่ องอื่น ๆ หรื อในกรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรจะมีกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ ซึ่งต้องพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ ตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยประกำศกำหนด หรื อให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณี
พิเศษ เพื่อพิจำรณำเรื่ องจำเป็ นเร่ งด่วนอื่นๆ ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร
2) ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อเลขำนุกำรคณะกรรมตรวจสอบ
โดยคำสั่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมกำรตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย
7 วัน เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
3) องค์ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้ ในกรณี
พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสหรื อประจำปี ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงินเข้ำร่ วมประชุมด้วย
4) กรณี ที่ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบติดภำรกิจไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุม
เลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
5) กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6) กำรวินิจฉัยชี้ขำดในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของจำนวนกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำร่ วม
ประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสี ยง 1 เสี ยงในกำรลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุม
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลง
มติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็ นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
7) คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน นัก
กฎหมำย หรื อพนักงำนของบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ให้เข้ำร่ วมประชุม หำรื อ ชี้แจง หรื อตอบข้อ
ซักถำมได้
8) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำวถัดไปเพื่อ
ทรำบทุกครั้ง
9) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
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กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
1) ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริ ษทั เพื่อ ดำเนิ นกำรปรั บปรุ งแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
• รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• ข้อสงสัย หรื อข้อสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริ ต หรื อมีส่ิ งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องสำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยใน
• กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อข้อกำหนดใด ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และได้มีกำรหำรื อร่ วมกันกับคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรแล้วว่ำต้องดำเนินกำร
ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมี กำรเพิกเฉยต่อ กำร
ดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่ งที่พบดังกล่ำว
โดยตรงต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
3.3 กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิดชอบในกำรกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั รวมทั้งสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั และ
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นผู ้
บริ ห ำรงำนหนึ่ ง (1) คน และกรรมกำรบริ ษทั ที่ เป็ นกรรมกำรอิสระสอง (2) คน รวมกัน ไม่ น้อยกว่ำสำม (3) คน ร่ วมกันเป็ น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน อำจได้รับกำรแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และควรเป็ นกรรมกำรอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เพื่อช่วยเหลือในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรี ยมวำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และ
บันทึกรำยงำนกำรประชุม
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คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2) มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนธุรกิจของบริ ษทั ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่นๆ
3) มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่ คง กล้ำแสดงควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็ นอิสระ
4) สำมำรถอุทิศเวลำในกำรทำหน้ำที่
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
1) ด้ ำนกำรสรรหำ
• กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของจำนวน โครงสร้ ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วแต่กรณี
• พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อยที่
ครบวำระ และ/หรื อมีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
• พิจำรณำสรรหำ และคัดเลื อกผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั โดยเฉพำะตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หรื อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
• กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริ ษทั ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุ งแก้ไขนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
• จัดทำ ทบทวน และสรุ ปผลกำรจัดทำแผนกำรสื บทอดงำนและควำมต่อเนื่องในกำรบริ หำรที่เหมำะสมสำหรับ
ตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เป็ นประจำทุกปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ
• ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
2) ด้ ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
• จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริ หำร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้วแต่กรณี
• ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ จ ำเป็ นและเหมำะสมทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ตัว เงิ น ของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เป็ น
รำยบุคคลโดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
• พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี ของกรรมกำร
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• รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และมีหน้ำที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถำมเรื่ องค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำร
ชุดย่อย และผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
• รำยงำนนโยบำย หลักกำร เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำมข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษทั
• ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย โดยฝ่ ำยบริ หำร
และหน่ วยงำนต่ำงๆ ต้องรำยงำนหรื อนำเสนอข้อ มูล และเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้องต่ อคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนให้บรรลุ
ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
3) วำระกำรดำรงตำแหน่ งและกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดำรงตำแหน่งวำระไม่เกินสำม (3) ปี และเมื่อครบวำระดำรงตำแหน่ง
อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
• เมื่อกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง หรื อมีเหตุที่กรรมกำรสรรหำ และ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ และมีผลทำให้จำนวนสมำชิ กน้อยจนไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทดแทนให้ครบถ้วนภำยใน
สำม (3) เดื อ นนั บ แต่ ว ัน ที่ จ ำนวนสมำชิ ก ไม่ ค รบถ้ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมต่ อ เนื่ อ งในกำ รปฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่เข้ำมำแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเดิม นอกจำกกรณี ออกตำมวำระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่
เหลืออยูข่ องกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่ตนเข้ำมำแทน
• กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตำมวำระ
- ตำย
- ลำออก
- พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษท
ั
- ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษท
ั ลงมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
• กำรลำออกของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้ยื่นหนังสื อลำออกต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลำออก
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4) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
• คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถก ำหนดจำนวนครั้ งของกำรประชุ ม ได้ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ โดยต้องไม่นอ้ ยกว่ำปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง
• ในกำรเชิ ญประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน หรื อเลขำนุ ก ำรคณะกรรมสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน โดยค ำสั่ ง ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเจ็ด (7) วัน เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธี
อื่นหรื อกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
• องค์ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่ เป็ น
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งท่ำนจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำบำงกรณี คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถจัดให้มีที่ปรึ กษำที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนเข้ำร่ วมประชุมด้วย
• ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน เป็ นประธำนที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธำนที่
ประชุม
• กำรลงมติของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกระทำได้โดยถือเสี ยงข้ำงมำก โดยกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มีส่วนได้เสี ย
ใดๆ ในเรื่ องที่พิจำรณำ จะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรแสดงควำมเห็น และไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ ใน
กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
• รำยงำนกำรประชุม ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม ซึ่ งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน หรื อกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ ตอบแทนที่ได้รับมอบหมำย เป็ นผูร้ ำยงำนผล
กำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำร
• ค่ำตอบแทน
• คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร หรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ให้เข้ำร่ วมประชุม หำรื อ ชี้แจง หรื อตอบข้อซักถำมได้
ทั้งนี้ ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร โดยคำนึงถึงควำมเป็ นอิสระของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
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5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องรำยงำนผลกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำ
โดยอำจรำยงำนเรื่ องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
3.4 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง เป็ นกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่กำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรกำกับดูแล
พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ ง
เห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1) คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยเลือกจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยจำนวน
หนึ่ ง (1) คน และอย่ำงน้อยหนึ่ ง (1) คนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ รวมกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ร่ วมกันเป็ นคณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ทั้งนี้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอำจได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและควรเป็ นกรรมกำรอิสระ
2) เป็ นผูม้ ี ควำมเข้ำใจในธุ รกิ จ และมี ประสบกำรณ์ ตรงในธุ ร กิ จ เพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริ ษทั อย่ำงเหมำะสม
3) กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยอำจเป็ นหัวหน้ำ
สำยงำนสนับสนุนธุ รกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเห็นสมควร ซึ่ งบุคคลดังกล่ำวต้องสนับสนุน
ธุรกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่ำวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือกำร
ทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตลอดจนกำรจัดเตรี ยมวำระกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คุณสมบัติของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2) มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนธุรกิจของบริ ษทั ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่นๆ
3) มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่ คง กล้ำแสดงควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็ นอิสระ
4) สำมำรถอุทิศเวลำในกำรทำหน้ำที่
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
1) กำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
2) กำหนด ทบทวนและพัฒนำนโยบำยกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
3) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้และประเมินควำมเสี่ ยง
4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่สำคัญ และนำเสนอวิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงนั้นๆ
6) พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนว
ทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุ ม หรื อ บรรเทำ และกำรพัฒ นำระบบกำรจัด กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์กรให้ มี
ประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
7) พิจำรณำรำยงำนผลกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตขึ้น ร่ วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมกำรทุจริ ตแบบต่ำงๆ
เช่น กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สูญเสี ยทรัพย์สิน กำรคอรัปชัน่ กำรที่ผบู ้ ริ หำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบ
ควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำรได้มำหรื อ
ใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8) รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมกำร รับทรำบ และในกรณี ที่มีปัจจัย หรื อเหตุกำรณ์สำคัญ ซึ่งอำจ
มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็ วที่สุด
9) ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครั้งเพื่อพิจำรณำ หำรื อ และดำเนินกำรใดๆ ให้สำเร็ จ
ลุล่วงตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
10) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดำรงตำแหน่งวำระไม่เกินสำม (3) ปี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง สำมำรถกำหนดจำนวนครั้งของกำรประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ โดยต้องไม่นอ้ ยกว่ำปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำ โดยอำจรำยงำนเรื่ องที่
สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในปี ที่ผำ่ นมำในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย
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3.5 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ หำรต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ บริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต
ยึดหลักกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และก่อให้เกิดควำมชัดเจนในเรื่ ององค์ประกอบ วำระกำรดำรงตำแหน่ง อำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1) คณะกรรมกำรบริ หำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยแต่งตั้ง กรรมกำรบริ ษทั คนหนึ่ งที่ เป็ นคณะ
กรรมกำรบริ หำรให้เป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
2) คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยสำม (3) คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จำนวนหนึ่ง และอำจ
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลภำยนอกอีกจำนวนหนึ่ง
3) คณะกรรมกำรบริ หำรต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึง
คุณสมบัติ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
4) คณะกรรมกำรบริ หำรควรเป็ นผูท้ ี่สำมำรถอุทิศเวลำ และควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน
อำนำจกำรดำเนินกำร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดทำธุรกรรมกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน เช่น กำรเปิ ดบัญชี กำรกูย้ ืม จำนำ
จำนอง ค้ ำประกัน หรื อกำรอื่นใด รวมถึงกำรซื้ อขำย จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน เพื่อกำรทำธุ รกรรมตำมปกติของบริ ษทั ภำยใต้
อำนำจวงเงินตำมที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเรื่ องอำนำจดำเนิ นกำรของบริ ษทั ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1) จัดทำและนำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และแผนงำนประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจำปี
และอำนำจบริ หำรต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2) รับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของบริ ษทั
3) รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง วำงโครงสร้ำงองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้ำที่
ของบริ ษทั รวมทั้งปรั บปรุ งแก้ไข โดยเมื่ อมีกำรดำเนิ นกำรแล้วให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ ทบทวน
ปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4) มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรื อกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ กำรกูย้ ืมหรื อกำรขอสิ นเชื่ อใดๆ จำก
สถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็ นผูค้ ้ ำประกัน เพื่อกำรทำธุรกรรมตำมปกติของบริ ษทั และเป็ นไป
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เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ภำยในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวจะต้องอยู่
ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องด้วย
กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริ หำรจัดกำร โดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำร
โยกย้ำย กำรฝึ กอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริ ษทั ที่เป็ นคณะผูบ้ ริ หำร หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดยมอบหมำย
ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอำนำจแทนบริ ษทั ที่จะลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน
กำกับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และอำจแต่งตั้งหรื อมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อหลำยคนกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริ หำรตำมที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมกำรบริ หำร
สำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจนั้นๆ ได้
มีอำนำจแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของบริ ษทั หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมที่
เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิ จำรณำอนุ มัติ ไ ว้ ซึ่ ง เป็ นไปตำมพ.ร.บ.หลักทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ ง ประกำศ ข้อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบี ยบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
1) วำระกำรประชุ ม มี กำรกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุ มเป็ นกำรล่ วงหน้ำ พร้ อมทั้งให้เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรบริ หำร ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมไปยังกรรมกำรบริ หำรไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
จำเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษำสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรเชิญประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำ
นั้นก็ได้ และต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2) คณะกรรมกำรบริ หำร ต้องมีกำรจัดกำรประชุม ไม่นอ้ ยกว่ำสี่ (4) ครั้งต่อปี
3) ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม ต้องมีกรรมกำรบริ หำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริ หำรทั้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
4) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม กรรมกำรบริ หำรคนหนึ่งมีเสี ยง
หนึ่งเสี ยงในกำรลงคะแนน หำกคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ขำด ทั้งนี้ กรรมกำรบริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่จะพิจำรณำนั้น ต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงควำมเห็น
และออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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3.6 กฎบัตรของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรหรื อกรรมกำรผู้จัดกำร
วัตถุประสงค์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ทำหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษทั โดยบริ หำรงำนตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรักษำผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น ไม่ทำกำรใดที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะที่
ขัดแย้งกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
1) รั บผิดชอบ ดู แล บริ หำร กำรดำเนิ นงำน และ/หรื อ กำรบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั รวมถึ งกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนิ นงำนโดยรวม เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุ รกิจ เป้ ำหมำยและแผนกำรดำเนิ นงำน เป้ ำหมำยทำง
กำรเงิน และงบประมำณของบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2) จัด ท ำแผนธุ ร กิ จ และกำหนดอ ำนำจกำรบริ หำรงำน ตลอดจนจัดทำงบประมำณที่ ใ ช้ในกำรประกอบธุ ร กิ จและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิและมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม
แผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิดงั กล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
3) กำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริ หำร รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำน และ
กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ สำหรับพนักงำน
4) ติดตำมและรำยงำนสภำวะฐำนะบริ ษทั เสนอแนะทำงเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพตลำด
5) ดูแลและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั อำทิ กำรเงิน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุมภำยใน งำนด้ำน
ปฏิบตั ิกำรและงำนด้ำนสนับสนุนต่ำงๆ และงำนทรัพยำกร
6) เป็ นตัวแทนบริ ษทั ตลอดจนมีอำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
7) ดูแลติดต่อสื่ อสำรกับสำธำรณชน ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้ำ และพนักงำน เพื่อชื่อเสี ยงและภำพพจน์ที่ดีของบริ ษทั
8) ดูแลให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
9) มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ ง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั เช่น กำรบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง กำรกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำรสงเครำะห์และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ
10) พิจำรณำเจรจำต่อรอง และอนุมตั ิกำรเข้ำทำนิติกรรมสัญญำ และ/หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
และ/หรื อกำรบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั ทั้งนี้ ภำยใต้วงเงินที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมตำรำงอำนำจ
อนุมตั ิของบริ ษทั
11) มี อ ำนำจ หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตำมที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยหรื อตำมนโยบำยที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
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ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจช่วง
และ/หรื อ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสื อมอบอำนำจที่ให้ไว้ และ/หรื อให้เป็ นไปตำม
ระเบียบ ข้อกำหนด หรื อคำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรนั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสี ย หรื ออำจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
3.7

กฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท

วัตถุประสงค์
เลขำนุกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
และบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกรอบของกฎหมำยและสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
เลขำนุ กำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิ หน้ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสำหรับเลขำนุ กำรบริ ษทั ไว้
โดยเฉพำะดังนี้
1) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมกำร
• หนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
• หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร
3) จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่ว นั ที่ บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบกำรเก็บรั กษำเอกสำร หรื อ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้
ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำสิ บ (10) ปี นับแต่วนั ที่มีกำรจัดทำเอกสำรหรื อข้อมูลดังกล่ำว
4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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หลักในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุ กำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นโดย
1) กำรตัดสิ นใจต้องกระทำบนพื้นฐำนข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่ำเพียงพอ
2) กำรตัดสิ นใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
3) กระทำกำรโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
4) กระทำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบ เหมำะสม และไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั อย่ำงมี
นัยสำคัญ
5) ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มำ เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว หรื อใช้ทรัพย์สิน
หรื อโอกำสทำงธุ รกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทว่ั ไปตำมที่คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
6) ไม่เข้ำทำข้อตกลงหรื อสัญญำใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษทั หรื อ
พนักงำน หรื อลูกค้ำของบริ ษทั หรื อเป็ นกำรขัดต่อกำรปฏิบตั ิต่องำนในหน้ำที่ของตน
กรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่ ง หรื อไม่ อำจปฏิบัติหน้ ำที่ได้
แนวทำงกำรปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขำนุกำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ กำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั คนใหม่ภำยในเก้ำสิ บ (90) วัน นับแต่วนั ที่เลขำนุกำรบริ ษทั คนเดิมพ้น
จำกตำแหน่ง หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
2) ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ งคนใด ปฏิบตั ิหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่เลขำนุ กำร
บริ ษทั พ้นจำกตำแหน่ง หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
3) ให้ประธำนกรรมกำรแจ้งชื่อเลขำนุกำรบริ ษทั ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่ำว
4) ดำเนินกำรแจ้งให้สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบถึงสถำนที่เก็บเอกสำร
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ส่ วนที่ 4 กฎบัตรของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
4.1

วัตถุประสงค์
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ช่วยเหลือฝ่ ำยบริ หำรในกำรกำกับดูแล ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับให้สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ ได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและมี ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนสนับสนุ นให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมี
ประสิ ทธิ ภำพ มีกำรพัฒนำปรับปรุ งกำรทำงำนให้ดีข้ นึ อย่ำงต่อเนื่อง โดยทำกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คำปรึ กษำ
เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนแก่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับในองค์กร
4.2

บทบำทและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนตรวจสอบภำยในขององค์กร รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผูบ้ ริ หำร โดยมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้
1) จัดทำแผนตรวจสอบภำยในเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2) สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน รวมถึงกำรทดสอบว่ำทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริ ง และมีกำรใช้งำน
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3) สอบทำนและรำยงำนควำมเชื่อถือได้และควำมครบถ้วนของข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน กำรประเมิน
และกำรวัดผล
4) สอบทำนระบบงำนที่อำจมีผลกระทบสำคัญต่อกำรดำเนินงำนและกำรรำยงำน ว่ำได้มีกำรปฏิบตั ิที่เป็ นไปตำมนโยบำย
แผนงำน และระเบียบปฏิบตั ิที่องค์กรวำงไว้ รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร เพื่อพัฒนำและปรับปรุ งระบบกำร
ควบคุมภำยในให้มีประสิ ทธิภำพและเหมำะสมยิ่งขึ้น
6) สอบทำนและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7) ปฏิบตั ิงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผูบ้ ริ หำร
• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบตั ิงำนเทียบกับแผนที่วำงไว้
• สนับสนุ นกำรปฏิบตั ิ งำน รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำย
บริ หำรที่เกี่ยวเนื่องกับงำนตรวจสอบ
• พัฒนำบุคลำกรของฝ่ ำยตรวจสอบให้มีควำมรู ้ควำมชำนำญทั้งด้ำนวิชำชีพและธุรกิจอย่ำงเพียงพอ
• ดำเนินกิจกำรอย่ำงอื่นที่ได้รับตำมมอบหมำย
4.3

อำนำจของผูต้ รวจสอบภำยใน
1) ผูต้ รวจสอบภำยในมีอิสระในกำรตรวจสอบตำมที่เห็นสมควร ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพตรวจสอบภำยใน
2) ผูต้ รวจสอบภำยในมี สิ ทธิ ที่จะขอเข้ำ ทำกำรตรวจสอบทรั พ ย์สิ นและกิ จกรรมต่ำ งๆขององค์ก ร รวมทั้ง เอกสำร
ประกอบกำรบันทึ กบัญชี จดหมำยโต้ตอบ รำยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องและจำเป็ นเพื่อ สนับสนุ นวัต ถุประสงค์กำร
ตรวจสอบ
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3) ผูต้ รวจสอบภำยในสำมำรถขอให้ผรู ้ ับตรวจให้ขอ้ มูลและคำชี้แจงในเรื่ องที่ทำกำรตรวจสอบ
4) เอกสำรและข้อมูลใดๆซึ่งผูต้ รวจสอบภำยในได้มำหรื อรับรู ้จำกกำรตรวจสอบจะถูกรักษำไว้เป็ นควำมลับและไม่มีกำร
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยม่ได้รับอนุญำตจำกผูม้ ี อำนำจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำที่งำนที่กฎหมำย
บังคับ
4.4

แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน
1) หัวหน้ำผูต้ รวจสอบภำยในต้องวำงแผนกำรตรวจสอบทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยเสนอในเรื่ องควำมเสี่ ยงที่สำคัญและทรัพยำกรที่ตอ้ งใช้สำหรับกำรดำเนินกำร
2) ตรวจสอบหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรเป็ นระยะๆ เพื่อพิจำรณำว่ำได้มีกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำน นโยบำย เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ขององค์กร ระเบี ยบปฏิ บัติและกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งให้คำแนะนำที่ สำมำรถพัฒนำปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรทำงำนให้ดีข้ นึ ตลอดจนติดตำมว่ำได้มีกำรพัฒนำปรับปรุ งตำมคำแนะนำดังกล่ำว
3) เมื่อกำรตรวจสอบแล้วเสร็ จตำมแผนงำน หัวหน้ำผูต้ รวจสอบภำยในต้องจัดให้มีกำรประชุมปิ ดงำนเพื่อสรุ ปผลกำร
ตรวจสอบร่ วมกับผูบ้ ริ หำรหน่ วยงำนที่ รับตรวจ เพื่อชี้ แจง หรื อแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็ นเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและ
ข้อบกพร่ องที่ ตรวจสอบ รวมถึ งมำตรกำรแก้ไขปรั บปรุ งก่ อนจะเสนอในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ ผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4) รำยงำนผลกำรตรวจสอบต้องจัดท ำเป็ นลำยลักษณ์ อ ักษร โดยอธิ บำยถึ งวัตถุ ประสงค์ ขอบเขตของกำรตรวจสอบ
ข้อบกพร่ อง ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ไขปรับปรุ ง
5) ผูต้ รวจสอบภำยในต้องติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และติดต่อประสำนงำนกับ
ผูร้ ับตรวจ ตลอดจนให้คำแนะนำในกำรปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
6) หัวหน้ำผูต้ รวจสอบภำยในต้องพัฒนำบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ ตรวจสอบให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอในกำรที่จะดำเนินกำรตรวจสอบเรื่ องต่ำงๆ
7) ผูต้ รวจสอบภำยในต้องปฏิ บตั ิ หน้ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี ควำมเที่ ยงธรรม มี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ที่ดีและสำมำรถเก็บรักษำควำมลับขององค์กร
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ส่ วนที่ 5 นโยบำยที่สำคัญของบริษัทและกำรติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิ
5.1

นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร
5.1.1 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำบุคคลที่
เหมำะสมด้ำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน โดยนำเสนอรำยชื่ อกรรมกำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในขั้นตอนของกำรสรรหำดังกล่ำว ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่
เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกอีกทำงหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรถือเป็ นของผูถ้ ือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) คณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรและกรรมกำรของบริ ษทั จะต้องไม่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
2) กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสี ยงข้ำงมำกและให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรดังต่อไปนี้
• ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ถือ
• ผูถ้ ื อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตำม (ก) เลื อกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี้ขำด
5.1.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
บริ ษทั คัดเลือกกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะจัดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริ ษทั แต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) คน
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถื อหุ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
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2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำ ง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี ก่อน
วันที่ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ น
ข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ี
อำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ
หรื อให้กูย้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั
หรื อคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำม (3) ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่
ยี่สิบ (20) ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
ทั้ง นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ ดังกล่ ำ วให้เ ป็ นไปตำมวิ ธี ก ำรคำนวณมู ล ค่ำ ของรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้
ดังกล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
1) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต.
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสอง (2) ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วน
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ของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิ จกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถื อหุ้นเกินร้อยละหนึ่ ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สิ นใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมี
กำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณี ที่บุคคลที่ผูข้ ออนุ ญำตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรื อกำรให้บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคข้อ 4. หรื อข้อ 6. ให้บริ ษทั จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริ ษทั ที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ้นในวำระพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย
1) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผูข้ ออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
5.1.3 กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบตำมคุณสมบัติ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
3) เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
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4) เป็ นกรรมกำรที่ ไ ม่มี ผลประโยชน์หรื อส่ ว นได้เสี ยไม่ว่ ำ ทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ มทั้งในด้ำ นกำรเงิ นและกำร
บริ หำรงำนของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั มำก่อนในระยะเวลำหนึ่ง (1)
ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว
เห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่
เป็ นอิสระ
5) เป็ นกรรมกำรที่ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
6) เป็ นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
7) สำมำรถปฏิ บัติ ห น้ำที่ แสดงควำมเห็ น หรื อ รำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมหน้ ำที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ื อหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
8) มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
5.1.4 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสู ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำสรรหำบุคคลที่เหมำะสมมำดำรงตำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่ บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดยในกำรพิจำรณำจะคัดเลื อกจำกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมำะสม มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และ
เข้ำใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริ หำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรอำจ
พิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำอิสระเพื่อเข้ำมำช่วยในกำรสรรหำดังกล่ำวด้วย
คุณสมบัติของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ดตำมคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นบุคคลธรรมดำที่บรรลุนิติภำวะแล้ว
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร องค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
5) ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกดำเนินคดีอนั เนื่องจำกกรณี ที่สำนักงำน
ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรื อเคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรื อไม่
และพ้นโทษจำคุกหรื อพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึงสำม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพำะในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ดังต่อไปนี้
• กำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรื อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
• กำรกระทำโดยทุจริ ต หรื อกำรทำให้เสี ยหำยต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้ำหนี้ หรื อต่อประชำชน
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6)

7)

8)

9)

10)
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• ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง หรื อซื่อสัตย์สุจริ ต
• จงใจแสดงข้อควำมอันเป็ นเท็จในสำระสำคัญ หรื อปกปิ ดข้อควำมจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่ควรบอกให้
แจ้ง
• ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์หรื อธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญำตและเข้ำข่ำยเป็ นกำร
ฉ้อโกงประชำชน
ไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยหน่ วยงำนที่ กำกับดู แลสถำบันกำรเงิ น ไม่ว่ำในประเทศหรื อต่ำงประเทศ
หรื อ ไม่ อ ยู่ร ะหว่ ำงถู กด ำเนิ น คดี อ ันเนื่ องจำกกรณี ที่ หน่ วยงำนดัง กล่ ำวกล่ ำวโทษ หรื อ ไม่ อ ยู่ร ะหว่ ำงถูก
หน่วยงำนดังกล่ำว ห้ำมเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรของสถำบันกำรเงิน ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก
ไม่ว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจำคุกหรื อพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึง
สำม (3) ปี ทั้งนี้ เฉพำะในมูลเหตุเนื่องจำกกำรบริ หำรงำนที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน และทำให้เกิดควำมเสี ยหำยไม่ว่ำจะต่อสถำบันกำรเงินที่บุคคลนั้นเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร หรื อ
ต่อลูกค้ำ
ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจำคุก
หรื อพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึงสำม (3) ปี ทั้งนี้ ในควำมผิดอำญำแผ่นดินเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ไม่เป็ นผูท้ ี่ศำลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริ ต กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรื อกฎหมำยอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่
พ้นสำม (3) ปี นับแต่วนั ที่ศำลมีคำสัง่ ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
ไม่มีพฤติกรรมกระทำกำร หรื อละเว้นกระทำกำรโดยไม่สุจริ ต หรื อประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในกำรทำ
ธุรกรรมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และเป็ นเหตุให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นได้รับควำมเสี ยหำย หรื อเป็ นเหตุให้ตน
หรื อบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
ไม่มีพฤติกรรมในกำรเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อควำมเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอันเป็ นเท็จที่อำจ
ท ำให้ สำคัญผิ ด หรื อ โดยปกปิ ดข้อ ควำมจริ ง ที่ ควรบอกให้แ จ้งในสำระสำคัญซึ่ ง อำจมี ผลกระทบต่ อกำร
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะโดยกำรสั่งกำร กำรมีส่วนรับผิดชอบ หรื อมีส่วนร่ วม
ในกำรจัดทำเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อข้อควำมนั้น หรื อโดยกำรกระทำหรื อละเว้นกำรกระทำอื่นใด ทั้งนี้
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ำโดยตำแหน่ง ฐำนะ หรื อหน้ำที่ของตน ไม่อำจล่วงรู ้ถึงควำมเป็ นเท็จของข้อมูลหรื อข้อควำม
ดังกล่ำว หรื อกำรขำดข้อเท็จจริ งที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ กำรทำธุ รกรรมดังต่อไปนี้ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสั่งกำร กำรอนุ มตั ิ กำรสนับสนุน
กำรได้รับประโยชน์ หรื อกำรมีส่วนร่ วมอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะอื่น ใด เข้ำลักษณะกำรมีพฤติกรรมไม่สุจริ ต เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้เป็ นประกำรอื่น
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• ธุ รกรรมที่มิได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน และไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นสำคัญ หรื อมีลกั ษณะไป
ในทำงเอื้อประโยชน์แก่ตนหรื อบุคคลอื่น
• ธุ ร กรรมที่ ไ ม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ ำด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พย์
เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สิน
11) ไม่มีพฤติ กรรมที่ เป็ นกำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมหรื อกำรเอำเปรี ยบผูล้ งทุนในกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์หรื อ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรื อมี หรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำดังกล่ำว
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสู งสุ ด
กำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด ให้พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย และ
ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร) โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ผลงำน ประเภท/ขนำดธุ รกิจของบริ ษทั และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกบุคลำกรแต่ละ
ท่ำน โดยที่ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องอยู่ในระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรั กษำบุคลำกรที่มี
คุณภำพไว้ โดยเปรี ยบเที ยบกับ บริ ษทั ในธุ รกิ จที่คล้ำยคลึ งกัน อีกทั้งยังต้องพิจำรณำประเภทค่ำตอบแทน
วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
2) หำกมีกำรเสนอปรับอัตรำค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว
3) กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจ ำรณำ
อนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี
5.2

นโยบำยกำรวำงแผนกำรสื บทอดตำแหน่ ง

บริ ษทั มีกำรจัดทำแผนสื บทอดตำแหน่ง เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริ หำรงำนสำหรับกลุ่มผูบ้ ริ หำรในระดับประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงำนระดับบริ หำร เพื่อให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลสำมำรถเตรี ยมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นระบบ มีขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมำะสม รวมทั้งสั่งสมประสบกำรณ์ที่จำเป็ นสำหรับ
กำรดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริ ษทั
5.3

นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรบริ ษทั จะจัดให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทุกด้ำน และระบบกำรตรวจสอบภำยในต่ำง ๆ ทั้งด้ำน
กำรเงิน กำรปฏิบตั ิงำน กำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและ
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ถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มีกำร
กำหนดลำดับชั้นของอำนำจอนุมตั ิและควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบ
กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมีสำนักตรวจสอบที่เป็ นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำน ทั้งหน่ วยงำนธุ รกิจ และหน่ วยงำนสนับสนุนให้เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่ำ
ระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั เหมำะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และหลักกำร
ควบคุ ม ภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุ ม กำรควบคุ ม
ภำยในด้ำนกำรบริ หำร (Management Control) กำรดำเนินงำน (Operational Control) กำรบัญชีและกำรเงิน (Financial Control) และ
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)
5.4

นโยบำยด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โครงสร้ำงขององค์กรปัจจุบนั มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยสำม (3) คนโดยมี
กรรมกำรอิสระหนึ่ง (1) คน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีหน้ำที่กำหนดนโยบำย และกรอบกำรดำเนินงำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงของบริ ษทั จัดให้บริ ษทั มีระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงทุกด้ำนครอบคลุมปั จจัยควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ กำรเงิน และกำรปฏิบตั ิกำรด้ำนอื่น ๆ พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดและระดับควำมรุ นแรงของผลกระทบ กำหนดมำตรกำร
ในกำรป้องกัน แก้ไขและผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจนรวมทั้งกำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำหนดขอบเขตควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Appetite) และมีตวั ชี้ วดั ควำม
เสี่ ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรธุร กิจ และมีกำรผสำนเชื่อมโยงระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผูร้ ั บผิดชอบบริ หำรควำมเสี่ ยง รำยงำนตรงกับสำนักงำนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ที่รับผิดชอบงำนวำงกลยุทธ์องค์กรและแผนงำนธุรกิจ ทำหน้ำที่ประสำนงำน ติด ตำมควำม
คื บ หน้ำ ของแผนปฏิ บัติ ก ำรในกำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง ท ำให้ ม่ัน ใจได้ว่ ำ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ตำมที่กำหนดไว้
5.5

นโยบำยด้ ำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
ควำมโปร่ งใสอย่ำงเคร่ งครัด จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้ำที่ สื่อสำรกับผูถ้ ื อหุ้นและให้ควำมสะดวกแก่ นักลงทุนและ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน และด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทั้งกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ท้งั ที่เป็ นภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จดั ให้ส่วนงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ทำหน้ำที่เผยแพร่
ข่ำวสำรกำรดำเนิ นงำนตลอดจนผลประกอบกำรของบริ ษทั ผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริ ษทั อย่ำงทัว่ ถึงตรงเวลำ และทันต่อเหตุกำรณ์
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินตำมกำหนดเวลำ มีรำยละเอียดอย่ำง
เพียงพอ และผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอสม่ำเสมอ ทันเวลำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภำพทำง
กำรเงินและกำรประกอบกำรที่แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้

"เอกสารไม่ ถูกควบคุมหากมีการดาวน์ โหลดและพิมพ์ "
คู่มือ
คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ฉบับที่ : B
รหัสเอกสำร : 24CS-MN-002
ครั้งที่แก้ไขเอกสำร : 00
วันที่บงั คับใช้ : 24 มีนำคม 2565
หน้ำ : 62 จำก 82

1) รำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำร (Management Discussion Analysis : MD&A)
2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำร (MD&A) ทั้งรำยปี และ
รำยไตรมำสอย่ำงละเอียด
3) ข้อมูลทำงกำรเงิน
4) ผูส้ อบบัญชีที่บริ ษทั แต่งตั้ง ได้ให้กำรรับรองข้อมูลทำงกำรเงิน โดยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้อธิบำยควำมรับผิดชอบในกำรแสดงรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วและรับรอง
ว่ำงบกำรเงินที่เปิ ดเผยนั้นมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และมำตรฐำนบัญชีสำกล
5) ข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน
6) บริ ษทั จะให้ขอ้ มูลอย่ำงครบถ้วน ชัดเจน ทั้งในรำยงำนประจำปี และในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
5.6 นโยบำยด้ ำนกำรบัญชีและกำรเงิน
1) ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร
• กำรบันทึ กรำยกำรทำงธุ รกิ จทุกอย่ำงของบริ ษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้โดยไม่มี
ข้อจำกัดหรื อข้อยกเว้นในลักษณะใด
• กำรลงรำยกำรบัญชี และกำรบันทึ กทำงธุ รกิ จจะต้องเป็ นไปตำมควำมเป็ นจริ ง ไม่มีกำรบิ ดเบื อนหรื อสร้ำง
รำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม
• บุคลำกรทุกระดับต้องดำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งต่ำง ๆ
ของบริ ษทั รวมทั้งมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุ รกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์อย่ำงเพียงพอ และทันเวลำ เพื่อให้ผูท้ ี่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึก กำรจัดทำ และกำรประเมิ น
รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิ น สำมำรถบันทึก และจัดทำรำยงำนทำงกำรบัญชี และกำรเงินทุกประเภทของ
บริ ษทั ลงในระบบบัญชีของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดที่ถูกต้อง และครบถ้วน
2) รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
• พนักงำนทุกคนต้องไม่กระทำกำรบิดเบือนข้อมูล หรื อสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะเป็ น ข้อมูลรำยกำรทำงธุรกิจที่
เกี่ยวกับกำรบัญชี และกำรเงิน หรื อข้อมูลรำยกำรทำงด้ำนปฏิบตั ิกำร
• พนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน เป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
• พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร จัดเตรี ยม และ/หรื อให้ขอ้ มูล รำยกำรทำงธุรกิจ
3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
• บุคลำกรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่ง เพื่อให้กำรจัดทำบัญชี
และกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์
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• บุคลำกรทุกระดับจะต้องยึดหลักควำมซื่อสัตย์ ปรำศจำกอคติ และมีควำมซื่อตรง ในกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดย
ควำมซื่อตรงดังกล่ำวหมำยรวมถึงกำรไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย หรื อผิดจริ ยธรรมด้วย

5.7 นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่ วนงำนของภำครัฐ โดยเฉพำะในกำรกระทำ
ธุ รกรรม บริ ษทั หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รัฐ หรื อพนักงำนของรัฐดำเนิ นกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม แต่จะเน้นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันในขอบเขตที่เหมำะสมและสำมำรถทำได้ เช่น กำรพบปะพูดคุยในที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดง
ควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรื อตำมประเพณี ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมีหลักปฏิบตั ิ คือ ดำเนิ นกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อต้องมีกำร
ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่วยงำนของรัฐ และตระหนักอยูเ่ สมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมี
เงื่อนไข ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงกัน และบริ ษทั พึงรับรู ้และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
5.8

นโยบำยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษ ัท ก ำหนดให้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และกำรสื่ อ สำร เป็ นปั จ จัย ส ำคัญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพกำรทำงำน ฉะนั้นจึงเป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนบริ ษทั ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่ อสำรภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย คำสั่ง บริ ษทั และตำมมำตรฐำนที่บริ ษทั กำหนด และบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรบริ หำรควำมปลอดภัย
ของระบบสำรสนเทศ ซึ่งหมำยถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ พนักงำนบริ ษทั ทุกคนมีหน้ำที่ และข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) มี หน้ำที่ รับผิดชอบในกำรป้ องกัน และดู แลให้ระบบสำรสนเทศของบริ ษทั ที่ อยู่ในควำมครอบครอง หรื อหน้ำที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมสำคัญทำงธุรกิจต่อ
ผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
2) มีวินยั ในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสำรของบริ ษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั และผูอ้ ื่น เช่น
ใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศโดยมิชอบสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสี ยง และทรัพย์สิน รบกวน หรื อก่อ
ควำมรำคำญต่อกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่ำน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ ภำพ ข้อควำม หรื อเสี ยงที่ไม่เหมำะสมรวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรื อกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
3) ต้องไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์ หรื อทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่น
4) ต้องเข้ำรหัสข้อมูลในกรณี ที่ตอ้ งกำรส่งข้อมูลที่สำคัญทำงธุรกิจผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่สำคัญทำงธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีกำรป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล
5) กรณี ที่พนักงำนขออนุญำตให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนสมทบ ซึ่ งเป็ นพนักงำนของผูร้ ับจ้ำงของบริ ษทั เข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ
บริ ษทั ได้น้ นั พนักงำนผูข้ ออนุญำตต้องควบคุมกำรใช้งำนของผูป้ ฏิบตั ิงำนสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำย
ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั
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6) บริ ษทั จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนักงำน หำกพบข้อสงสัย
ว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม หรื อมีเหตุอนั ควร เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศของบริ ษทั
7) หำกบริ ษทั พบว่ำ พนักงำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นธรรมปรำกฏว่ำเป็ นจริ ง จะได้รับกำรพิจำรณำ
ลงโทษทำงวินยั และ/หรื อโทษทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
5.9

นโยบำยต่ อต้ ำนคอรัปชั่น
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชั่นทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มคุณธรรม สร้ำงจิตสำนึ กและ
ค่ำนิ ยมที่ถูกต้องในกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษทั จึงกำหนดแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชั่นและสื่ อสำรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนได้รับทรำบ เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจและถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ดังนี้
1) สร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
2) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยไม่เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระทำที่เข้ำ
ข่ำยกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3) จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต คอรัปชัน่ ต่ำงๆ
4) กำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
5) ห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรเรี ยกร้ อง หรื อยอมรั บซึ่ งทรั พย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในทำงที่มิชอบ
หรื ออำจทำให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
6) กำหนดหลักกำรให้หรื อกำรรับของขวัญ สิ่ งของ หรื อกำรบันเทิงที่อำจมีผลส่ อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกำรทุจริ ต
หรื อกำรให้สินบน หำกเป็ นกำรรับของขวัญควรเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด
และต้องตระหนักว่ำกำรกระทำใดๆ ต้องอยูภ่ ำยใต้ควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
7) กำหนดระเบียบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรื อกำรทำสัญญำใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐำนประกอบ
อย่ำงชัดเจนและมีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิอย่ำงเหมำะสมและรัดกุม
8) ห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ให้หรื อเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรื อละเว้นกำรกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรื อโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้ำที่ของตน
9) จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้อง
10) จัดให้มีกำรสื่ อสำรนโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชั่นไปยังกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุก
ระดับของบริ ษทั ให้รับทรำบและเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เพื่อนำไปปฏิบตั ิโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน
ระบบกำรสื่ อสำรภำยในองค์กร เป็ นต้น
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11) กำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ในกรณี ที่พบเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัยอันส่ อให้เกิดกำรทุจริ ต
และกำรประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั โดยผูแ้ จ้งเบำะแสสำมำรถส่ งรำยละเอียดและ
หลักฐำนต่ำงๆ ไปยังบริ ษทั โดยผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ อีเมล หรื อ จดหมำย
12) จัดทำกลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยกำรกำหนดข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแส
ให้ เ ป็ นควำมลับ กรณี ที่ ข้อ มู ล ของผูแ้ จ้งเบำะแสถู กเปิ ดเผย ผูท้ ี่ มี ห น้ำที่ ดู แ ลรั บ ผิ ดชอบข้อ มู ล ดัง กล่ ำวจะต้อ งถูก
ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั
13) กำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่มีกระทำกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อสนับสนุนกำรกระทำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั ตำมสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ลด
ค่ำจ้ำง พักงำน เลิกจ้ำง และดำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็ นต้น
14) กำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมลำดับขั้นของสำยงำนกำรบังคับบัญชำ ของผูก้ ระทำกำรทุจริ ต จนกระทัง่
ถึง คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบริ ษทั
15) กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมกำร
ทุจริ ตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สูญเสี ยทรัพย์สิน กำรคอรัปชัน กำรที่ผูบ้ ริ หำร
สำมำรถฝ่ ำฝื นระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนที่
สำคัญ กำรได้มำหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
5.10 นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด
บริ ษทั จัดให้มีแนวทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ (Whistleblower) หรื อกำรกระทำ
ผิดกฎหมำยหรื อพฤติกรรมที่อำจส่ อถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั รวมถึงควำมบกพร่ องของระบบควบคุม
ภำยในจำกพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นโดยสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนได้ที่ E-mail: 24csservice@gmail.com หรื อส่ ง
จดหมำยมำที่ เลขที่ 89 อำคำร เอไอเอ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนน รัชดำภิเษก เขต/แขวง ดินแดง กทม 10400. โทรศัพท์ 02-248 1948
บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล กำรแจ้ ง เบำะแสหรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยนดั ง กล่ ำ วเป็ นควำมลั บ และจ ำกั ด กลุ่ ม ผู ้ รั บ ทรำบข้ อ มู ล
โดยเปิ ดเผยเฉพำะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่ำนั้นเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวอย่ำงไรก็ตำม ผู ้
แจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนสำมำรถเลือกที่จะเปิ ดเผยตัวหรื อเลือกไม่ประสงค์ออกนำมก็ได้ หำกปรำกฎว่ำมีผใู ้ ดกลัน่ แกล้งหรื อ
ปฏิบตั ิไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนบริ ษทั จะลงโทษผูน้ ้ นั ในขั้นเด็ดขำด
5.11 นโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ และให้ควำมสำคัญกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้น
ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบด้ำน เพื่อสร้ำงควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจ และมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็ น
แบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริ ยธรรมและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงประโยชน์ให้กบั สังคม สิ่ งแวดล้อม และกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ และ
ได้วำงกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
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1) กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั จัดให้มีระบบบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยกำรจัดกำรอย่ำงโปร่ งใส เท่ำเทียม และเป็ น
ธรรม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
แนวปฏิบัติ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่
กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในห้ำ (5) หมวดได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กัน บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั
2) กำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิแนวทำงกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม ก่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีตอ่
บริ ษทั ในระยะยำว
แนวปฏิบัติ
• หลี ก เลี่ ย งกำรดำเนิ นกำรที่ อำจก่ อ ให้ เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อ หำกพบว่ ำ มี ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์เกิ ดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนกำรไกล่เกลี่ ยที่ เป็ นธรรมและมี กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำง
ครบถ้วน
• ส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิดกัน
• ไม่สนับสนุนกำรดำเนินกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง ปัญญำหรื อลิขสิ ทธิ์
• จัดให้มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่สำมำรถป้องกันกำรจ่ำยสิ นบนและทุจริ ต หรื อสำมำรถตรวจสอบพบได้โดยไม่
ชักช้ำ รวมถึงมีกระบวนกำร แก้ไขปัญหำที่มีประสิ ทธิ ภำพ พร้อมกับให้ควำมเป็ นธรรมหำกเกิดกรณี ดังกล่ำวขึ้น
• รณรงค์ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนเห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต รวมทั้งกำรกรรโชก และ
กำรให้สินบนในทุกรู ปแบบ
3) กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
แนวปฏิบัติ
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มคุณธรรม สร้ำงจิตสำนึก
และค่ำนิยมที่ถูกต้องในกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษทั จึงกำหนดแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ และสื่ อสำรให้แก่กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนได้รับทรำบ เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจและถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ดังนี้
• สร้ำงจิตสำนึ ก ค่ำนิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ด้วยควำมซื่ อสัตย์
สุ จริ ต
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• กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยไม่เข้ำ
ไปเกี่ ยวข้องกับกำรทุจริ ตคอรั ปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่ อพบกำร
กระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
• จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจ
อย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต คอรัปชัน่ ต่ำงๆ
• กำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมด้ำนกำรเงิ นและกำรบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
• ห้ำมกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรเรี ยกร้อง หรื อยอมรับซึ่ งทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในทำงที่มิ
ชอบ หรื ออำจทำให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
• กำหนดหลักกำรให้หรื อกำรรับของขวัญ สิ่ งของ หรื อกำรบันเทิงที่อำจมีผลส่ อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกำร
ทุจริ ตหรื อกำรให้สินบน หำกเป็ นกำรรับของขวัญควรเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็ นเงินสดหรื อ
เทียบเท่ำเงินสด และต้องตระหนักว่ำกำรกระทำใดๆ ต้องอยูภ่ ำยใต้ควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
• กำหนดระเบี ยบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเบิ กจ่ำยเงิ น หรื อกำรทำสัญญำใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมี หลักฐำน
ประกอบอย่ำงชัดเจนและมีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิอย่ำงเหมำะสมและรัดกุม
• ห้ ำ มกรรมกำรบริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห ำร และพนัก งำน ให้ ห รื อ เสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่ อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรื อละเว้นกำรกระทำใดที่ ผิดต่ อกฎหมำยหรื อ โดยมิ ช อบต่ อ
ตำแหน่งหน้ำที่ของตน
4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติ
• สนับสนุ นและเคำรพในกำรปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมั่นตรวจตรำ ดู แลมิ ให้ธุรกิ จของตนเข้ำไปมี ส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
• ส่งเสริ มให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนสิ ทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจของตน และกระตุน้ ให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุ รกิจด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริ ษทั ในเครื อ ผูร้ ่ วมทุน และคู่คำ้
• บริ ษัท จะปฏิ บัติ ต่ อ บุ ค ลำกรของบริ ษัท ทุ ก คนโดยเสมอภำคกัน ไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ไม่ แ บ่ ง แยก ถิ่ น ก ำเนิ ด
เชื้ อชำติ เพศ อำยุ สี ผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ ำงกำย ฐำนะ ชำติ ตระกูล สถำนศึ กษำ หรื อสถำนะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั ิงำน
• บริ ษทั ให้โอกำสบุคลำกรของ บริ ษทั ทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมำะสม และ
สร้ำงแรงกระตุน้ ในกำรทำงำน ทั้งในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมตำม
ระเบียบของบริ ษทั อีกทั้งให้โอกำสบุคลำกรของบริ ษทั ศึกษำเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษำ และกำรอบรมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว
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• บุคลำกรของบริ ษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ ซื่ อสัตย์สุ จริ ต
เที่ยงธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมำยหน้ำที่ของตนให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมเว้นแต่จะเป็ นกำรจำเป็ น หรื อเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในงำนที่ไม่ตอ้ งใช้ควำมสำมำรถเฉพำะของตน
• บุคลำกรของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิงำนตำมสำยบังคับบัญชำ รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชำของ
ตน ไม่ขำ้ มสำยกำรบังคับบัญชำหำกไม่มีควำมจำเป็ น หลีกเลี่ยงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผบู ้ งั คับบัญชำ และผูร้ ่ วมงำนที่
อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบุคคลนั้น หรื อต่อบริ ษทั ทั้งนี้ท้งั นั้นบุคลำกรของบริ ษทั จะเปิ ดโอกำส และเปิ ดใจ
รับฟังควำมคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ และเพื่อนร่ วมงำนอย่ำงมีสติ ปรำศจำกอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
• บุคลำกรของบริ ษทั สำมำรถใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนที่ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกของบริ ษทั ในหน้ำที่อย่ำง
เต็มที่ ห้ำมใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนที่ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกไปในกำรอื่นนอกจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
หรื อสวัสดิกำรที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
• บุคลำกรของบริ ษทั ต้องมีกริ ยำมำรยำทสุ ภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตนเหมำะสมกับ
หน้ำที่กำรงำน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้ำงควำมเสื่ อมเสี ยต่อภำพลักษณ์บริ ษทั
• บุคลำกรของบริ ษทั สำมำรถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ ยไรเงินเพื่อกำรกุศลที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั แต่ห้ำมใช้ชื่อ
ของบริ ษทั หรื อตำแหน่งในบริ ษทั ในกำรเรี่ ยไรเงินเป็ นกำรส่วนตัว ไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใด
• บุคลำกรของบริ ษทั ควรให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมที่ บริ ษทั จัดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั จัดขึ้น
• ห้ำมบุคลำกรของบริ ษทั กระทำกำรที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน รำคำญ บัน่ ทอนกำลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดควำมเป็ น
ปฏิ ปั กษ์ หรื อ รบกวนกำรปฏิ บัติง ำน ที่ มี ล ักษณะเป็ นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่ อ บุคลำกรของ บริ ษทั หรื อ
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเกี้ยวพำรำสี กำรลวนลำม กำรอนำจำร
และกำรมีไว้ซ่ ึงภำพลำมกอนำจำร ทั้งทำงวำจำและกำรสัมผัส
5) ควำมรับผิดชอบต่ อลูกค้ำ และผู้บริโภค
บริ ษทั คำนึงถึงควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้ำและบริ กำรจำกบริ ษทั รวมทั้งผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ใช้
สิ นค้ำและบริ กำรที่บริ ษทั ผลิต ด้วยรำคำที่เป็ นธรรม มีคุณภำพ และมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ และผูบ้ ริ โภค
แนวปฏิบัติ
• บริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนำสิ นค้ำ และบริ กำรให้ครบวงจร บริ กำรรวดเร็ ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่ องบุคลำกรของบริ ษทั ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
ผูบ้ ริ โภคอย่ำงเต็มที่ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จำกัดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค และมี
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมสำหรับผูบ้ ริ โภค
• บริ ษทั ต้องไม่ทำกำรใดอันเป็ นกำรหลอกลวง หรื อทำให้หลงเชื่อในคุณภำพสิ นค้ำ และบริ กำรของบริ ษทั ที่อำจ
เกินจริ ง
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• บริ ษทั มุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำและบริ ก ำรของบริ ษทั ควำมปลอดภัยของผูบ้ ริ โ ภคนั้น มี
ควำมสำคัญยิ่ง บริ ษทั กำหนดให้มีป้ำยเตือนภัย ตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรรณรงค์และอบรม
พนักงำนในเรื่ องควำมปลอดภัยสำหรับผูบ้ ริ โภคอย่ำงเคร่ งครัดต่อเนื่อง
6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ใส่ใจในควำมปลอดภัย และสุ ขอนำมัยของบุคลำกรของบริ ษทั และชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำร บริ ษทั มุ่ง
ส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสำนึกทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นวิถีดำเนินชี วิตประจำวัน
ของบุคลำกรของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงเหมำะสม ลดกำรใช้อย่ำงสิ้นเปลือง
แนวปฏิบัติที่ดี
• บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ควำมปลอดภัยเป็ นเรื่ องสำคัญโดยจัดทำข้อ กำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุ ณภำพควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม ที่มีมำตรกำรไม่นอ้ ยกว่ำที่กฎหมำยกำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกร
ของบริ ษทั ต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยนโยบำยข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
• บริ ษทั จะดำเนิ นกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้ องกันควำมสู ญเสี ยในรู ปแบบต่ำงๆอันเนื่ องมำจำกอุบตั ิ เหตุ
อัคคีภยั กำรบำดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ทรัพย์สินสู ญหำยหรื อเสี ยหำย กำรละเมิดระบบรักษำควำม
ปลอดภัย กำรปฏิบตั ิงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ที่ปลอดภัยต่อบุคลำกรของบริ ษทั และมีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ นประจำ ทั้งนี้ถือเป็ นหน้ำที่
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบตั ิเหตุอุบตั ิกำรณ์โดยปฏิบตั ิตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้
• บริ ษทั จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบตั ิกำร มีแผนจัดกำรเหตุฉุกเฉิ นและสภำวะ
วิกฤตขององค์กร เพื่อเตรี ยมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ก๊ำซสำรเคมี หรื อ
ของเสี ยรั่วไหลและมีกำรเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อำจทำให้กำรดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
และภำพลักษณ์ขององค์กร
• บริ ษทั จะจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และสื่ อควำมเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุคลำกร
ของบริ ษทั ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจในนโยบำยกฎระเบียบขั้นตอนวิธี
ปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมตลอดจนนำไปยึดถือ
ปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุ ขภำพทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่ อง โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของ
สิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำ
สิ่ งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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• หำกกำรปฏิ บัติ งำนใดไม่ ปลอดภัย หรื อ ไม่ อ ำจปฏิ บัติ ตำมข้อ กำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อพบว่ำกำรปฏิบตั ิงำนมีผลกระทบทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง
ให้บุคลำกรของบริ ษทั ยุติกำรปฏิบตั ิงำนเท่ำที่ทำได้ชั่วครำวเพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงำน ผูบ้ งั คับบัญชำ และหน่ วยงำนที่
รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข หรื อวำงแผนแก้ไขต่อไป ห้ำมปฏิบตั ิงำนต่อไปโดยเด็ดขำด
7) กำรร่ วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริ ษทั ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นสังคมโดยไม่แยกขำดจำกสังคมบริ ษทั ย่อมมี
ภำระที่ตอ้ งรับผิดชอบในกำรพัฒนำ และคืนกำไรสู่ ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริ ษทั เจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนตำมกำร
พัฒนำของสังคม บริ ษทั ถือเป็ นหน้ำที่และเป็ นนโยบำยหลักในกำรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดกำรพัฒนำสังคมชุมชนสิ่ งแวดล้อมทำนุ บำรุ งศำสนำ สร้ำงสรรค์และอนุ รักษ์ทรั พยำกรธรรมชำติรวมทั้งสนับสนุ น
กำรศึกษำแก่เยำวชนและสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกำส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
แนวปฏิบัติ
• บริ ษทั มุ่งที่ จะทำควำมเข้ำใจ สื่ อสำรกับสังคมถึ งสถำนะ และข้อเท็จจริ งในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ควำม
รับผิดชอบของบริ ษทั ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ในสิ่ งแวดล้อม โดยไม่ปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งที่อำจเปิ ดเผยได้ ให้ควำมร่ วมมือในกำรให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุ้น และผูส้ นใจทัว่ ไป อย่ำงทัน
สถำนกำรณ์
• บริ ษ ัท มุ่ ง มั่น ที่ จะมี ส่ ว นร่ ว มในกำรรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คมในเรื่ อ งคุณ ภำพ ควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่ องในกำรใช้ทรั พยำกรธรรมชำติ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
ควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมทำง
สังคมในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
• บริ ษทั จะคำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำมเสี ยหำยของ
สังคมสิ่ งแวดล้อมและคุณภำพชี วิตของประชำชนน้อยที่สุด พร้ อมทั้งสนับสนุ นกำรลดกำรใช้พลังงำน และ
ทรัพยำกร
• บริ ษทั ปลูกฝังจิตสำนึ กในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลำกรของบริ ษทั ทุก
ระดับ อย่ำงต่อ เนื่ อ ง ให้ ค วำมสำคัญ ในกำรท ำธุ ร กรรมกับคู่ค้ำที่ มี เจตจำนงเดี ย วกัน กับ บริ ษทั ในเรื่ องควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นผูน้ ำในกำรส่งเสริ มกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง
• บริ ษ ัท จะคืน กำไรส่ ว นหนึ่ งเพื่อ กิ จกรรมที่ จะมี ส่ ว นสร้ ำ งสรรค์สั งคมและสิ่ ง แวดล้อ มอย่ำ งสม่ ำ เสมอ โดย
กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง
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หำกเลื อกใช้กำรบริ จ ำค จะมี กำรตรวจสอบข้อมู ลผูร้ ั บบริ จ ำค เพื่อให้แน่ ใจว่ำนำไปใช้ เ พื่อ กำรกุศลอย่ ำงมี
ประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผล ก่อประโยชน์อย่ำงแท้จริ ง กำรบริ จำคทุกครั้งจะมีกำรรวบรวมเอกสำรเก็บไว้เพื่อ
เป็ นหลักฐำน
8) นวัตกรรมและกำรเผยแพร่ นวัตกรรมจำกกำรดำเนินควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษ ัท น ำแนวคิด ในกำรรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมมำปรั บ ใช้แ ละคิด ค้นให้เ กิ ดนวั ต กรรมทำงธุ ร กิ จที่ สร้ ำงประโยชน์
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม
แนวปฏิบัติ
• สำรวจกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิจที่ดำเนินกำรอยูใ่ นปัจจุบนั ว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงหรื อมีผลกระทบในทำงลบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม หรื อไม่ อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว รวมทั้งศึกษำ
พิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลุมทุกด้ ำน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำ
ไปสู่กำรค้นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ
• เปิ ดเผยนวัต กรรมที่ ค้น พบในสิ่ ง ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ กระตุ้น ให้ ธุ ร กิ จ และ
ผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นได้ปฏิบตั ิตำม
• วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมตลอดเวลำ โดยเป็ นกระบวนกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่อง
อย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้ำงโอกำสในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อควำมเจริ ญเติบโตควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
ผลกำไรของธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
9) กำรจัดทำรำยงำนด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั จะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลในกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ำย
แนวทำงปฏิบัติ
• จัดทำรำยงำนเปิ ดเผยกำรดำเนิ นงำนด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อม ที่ ครอบคลุมกำรดำเนิ นกำรด้ำนธุ รกิ จ ด้ำน
สิ่ งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และด้ำนสังคม
• จัด ท ำข้อ มู ล อย่ำงถู กต้อ ง และจัด ให้ มี ช่อ งทำงเผยแพร่ ข้อ มู ล ที่ ห ลำกหลำย ให้ ผูอ้ ่ ำนสำมำรถเข้ำถึ ง ข้อ มู ล
โดยสะดวก
5.12 นโยบำยกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีดูแลกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้
เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั นี้
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1) บริ ษทั กำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อควำมเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้ำ คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2) บริ ษทั ห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ใช้ขอ้ มูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญต่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
และมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์บริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สำธำรณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
3) บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชี หรื อกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ และพนักงำนซึ่ งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน จะต้องระงับกำรซื้ อ และ/
หรื อ กำรขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนที่บริ ษทั จะมีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินหรื อข้อมูลข่ำวสำรที่เป็ นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จนกว่ำบริ ษทั จะได้
เปิ ดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว
4) บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชี หรื อกำรเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งบุคคลดังกล่ำวรวมถึงคู่สมรส
และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ มำยังเลขำนุกำรบริ ษทั โดยให้จดั ทำและนำส่ งภำยในสำมสิ บ (30) วันทำกำร
ภำยหลังเข้ำรับตำแหน่ ง นอกจำกนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้องแจ้งเกี่ยวกับกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ทุกครั้ง โดยแจ้งอย่ำงน้อยหนึ่ ง (1) วันล่วงหน้ำก่อนทำกำรซื้ อขำยต่อคณะกรรมกำรหรื อผูท้ ี่คณะกรรมกำร
มอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ เมื่ อมี กำรซื้ อหรื อขำย
หลักทรัพย์ภำยในสำม (3) วันทำกำร ทั้งนี้ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
5) บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำร จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย มำยังเลขำนุกำรบริ ษทั
6) บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ โดยเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทำข้อมูลรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในครำว
ถัดไป รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระหว่ำงปี ไว้ในรำยงำน
ประจำปี
7) บริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรป้ อ งกัน กำรใช้ข้อ มู ล ภำยในเพื่ อ แสวงหำผลประโยชน์ ใ นทำงมิ ช อบ หรื อ ท ำให้
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อก่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน สัญญำจ้ำงแรงงำน และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
8) บริ ษ ัท ให้ควำมสำคัญ ในกำรรั กษำสำรสนเทศที่ เป็ นควำมลับของลู กค้ำ โดยไม่ นำสำรสนเทศดัง กล่ ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
9) บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรื อ ป้องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั จำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้กบั พนักงำนในระดับต่ำงๆ ตำม
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
10) กรณี ที่บุคคลภำยนอกมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและอยูร่ ะหว่ำง
กำรเจรจำ ซึ่ งเข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั บุคคล

"เอกสารไม่ ถูกควบคุมหากมีการดาวน์ โหลดและพิมพ์ "
คู่มือ
คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ฉบับที่ : B
รหัสเอกสำร : 24CS-MN-002
ครั้งที่แก้ไขเอกสำร : 00
วันที่บงั คับใช้ : 24 มีนำคม 2565
หน้ำ : 73 จำก 82

เหล่ำนั้นจะต้องทำสัญญำเก็บรักษำข้อมูลควำมลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำด
หลักทรัพย์และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
11) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ผูท้ ี่ฝ่ำฝื นนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย และ/หรื อ กฎหมำย
แล้วแต่กรณี
5.12 หลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรื อ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกำสจำกกำรเป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันกับ บริ ษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2) ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้ทำรำยกำรนั้นเสมือนกำรทำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นจะต้องไม่
มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3) ในกรณี ที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัดโดย
• กำรท ำธุ ร กรรมที่ เ ป็ นข้อ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดี ย วกับที่ วิญ ญู ชนจะพึ ง กระทำกับ คู่สั ญ ญำทัว่ ไปใน
สถำนกำรณ์ เ ดี ย วกัน ด้วยอ ำนำจต่ อ รองทำงกำรค้ำที่ ปรำศจำกอิ ทธิ พ ลในกำรที่ ตนมี สถำนะเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่ มีควำมเกี่ ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุ มัติหลักกำร และวงเงิ นในกำรทำธุ รกรรม
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อเป็ นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
• ให้จดั ทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุ รกรรมที่มีขนำดรำยกำรตำมหลักกำรที่ได้ผ่ำนกำรอนุ มตั ิ ตำมข้อก่อนหน้ำ เพื่อ
รำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส หรื อตำมควำมประสงค์ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
4) ในกรณี ที่ธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตำมลักษณะรำยกำรค้ำตำมข้อ ก่อนหน้ำ ในกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว ให้ขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ก่อนที่จะมีกำรทำรำยกำรเป็ นครั้งๆ ไป
5.13 นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรดำเนินกำรของบริษัทเมื่อมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใส และคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย บริ ษทั จึงได้กำหนด
นโยบำยและขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
และเพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น โดยนโยบำยและขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนี้ ได้รับ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2558
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วัตถุประสงค์
บริ ษทั กำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริ ษทั มีกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี วัตถุประสงค์ของกำรกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่ำกำรทำรำยกำร
ที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทุ ก รำยกำรของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส ไม่ มี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ได้รั บ อนุ มัติ จ ำกฝ่ ำยจัด กำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และได้มีกำรเปิ ดเผยไว้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
นิยำม
“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั หรื อรำยกำรระหว่ำง
บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ
1) ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผถู ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.1) ผูบ้ ริ หำร
2.2) ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
2.3) ผูม้ ีอำนำจควบคุม
2.4) บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
2.5) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลตำม 2.1) ถึง 2.4)
3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกำรณ์บ่งชี้ได้ว่ำเป็ นผูท้ ำกำรแทนหรื ออยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลตำม 1) ถึง 2) ต่อกำรตัดสิ นใจ
กำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อบุคคลอื่นที่มีพฤติกำรณ์ทำนองเดียวกัน
4) กรรมกำรของนิติบุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริ ษทั
5) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรตำม 4)
6) นิติบุคคลที่บุคคลตำม 4) หรื อ 5) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
7) บุคคลใดที่กระทำกำรด้วยควำมเข้ำใจหรื อควำมตกลงว่ำ หำกบริ ษทั ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทำงกำรเงินแก่บุคคล
ดังกล่ำว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย ทั้งนี้เฉพำะกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว
7.1) กรรมกำรของบริ ษทั
7.2) ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
7.3) บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรของบริ ษทั
7.4) กรรมกำรของบุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรของบริ ษทั
7.5) คู่สมรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลตำม 7.1) 7.2) 7.3) หรื อ 7.4)
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“บริษัทย่อย” หมำยควำมว่ำ
1) บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่บริ ษทั มีอำนำจควบคุมกิจกำร
2) บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่บริ ษทั ย่อยตำม 1) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
3) บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่อยู่ภำยใต้อำนำจควบคุมกิจกำรต่อเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจำกกำรอยูภ่ ำยใต้อำนำจ
ควบคุมกิจกำรของบริ ษทั ย่อยตำม 2)
“ผู้บริ หำร” หมำยควำมว่ำกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่ (4) รำยแรกนับต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำ ผูซ้ ่ ึ งดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรรำยที่สี่ (4) ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรในสำย
งำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ” หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุ้นที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มีอำนำจควบคุม” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ มีอำนำจควบคุมกิ จกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
ทั้งนี้ “อำนำจควบคุมกิจกำร” หมำยควำมว่ำ
1) กำรถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติบุคคลหนึ่ งเกินกว่ำร้อยละห้ำสิ บ (50) ของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น
2) กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่ำโดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อไม่
ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
3) กำรมีอำนำจควบคุมกำรแต่งตั้ง หรื อถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด ไม่ว่ำโดยตรง หรื อโดยอ้อม
“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลตำมมำตรำ 258 1) ถึง 7) แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อน
กำรแก้ไขเพิ่มเติม อันได้แก่
1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว
2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว
3) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่งบุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลตำม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วน
4) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลตำม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วน
จำพวกจำกัดควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิ บ (30) ของหุ้นทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
5) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลตำม 1) หรื อ 2) หรื อห้ำงหุ้นส่ วนตำม 3) หรื อ 4) ถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิ บ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
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6) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรื อบุคคลตำม 1) หรื อ 2) หรื อห้ำงหุ้นส่ วนตำม 3) หรื อ 4) หรื อ
บริ ษทั ตำม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิ บ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่ำวสำมำรถมีอำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
“ญำติสนิท” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ดังนี้ บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“กำรตกลงเข้ ำทำรำยกำร” หมำยควำมว่ำ กำรเข้ำไปหรื อตกลงใจเข้ำทำสัญญำ หรื อทำควำมตกลงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมเพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ กำรให้เช่ำ หรื อเช่ำสิ นทรัพย์ กำรให้หรื อรับบริ กำร กำรให้หรื อรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิ ทธิหรื อกำรสละสิ ทธิในกำรกระทำดังกล่ำว
“เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ เงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่ อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) รำคำและเงื่อนไขที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2) รำคำและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
3) รำคำและเงื่อนไขที่ บริ ษทั แสดงได้ว่ำเป็ นรำคำและเงื่อนไขที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กบั บุคคล
ทัว่ ไป
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมำรถแบ่งออกเป็ นห้ำ (5) ประเภท ได้แก่
1) รำยกำรธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำที่ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร เช่น
ซื้อขำยสิ นค้ำ กำรให้บริ กำร ซื้อสิ นค้ำเพื่อนำไปขำยต่อ เป็ นต้น
2) รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งธุรกิจโดยทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น กำรเช่ำพื้นที่สำนักงำน/คลังสิ นค้ำ กำรจ้ำง
ขนส่งสิ นค้ำ กำรจ้ำงบริ หำร (outsource) กำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค กำรรับบริ กำรสำธำรณูปโภค เป็ นต้น
3) รำยกำรเช่ ำหรื อให้ เช่ ำอสังหำริมทรัพย์ไม่ เกินสำม (3) ปี และไม่ สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป
4) รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริกำร เช่น กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ กำรให้/รับบริ กำร กำรลงทุน/ขำย
เงินลงทุนในกิจกำร เป็ นต้น
5) รำยกำรให้ หรื อรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน หมำยควำมว่ำ กำรให้หรื อกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับ
หรื อให้กยู้ ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน เป็ นต้น
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คู่มือ
คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
1) กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ บริ ษทั ทรำบ
เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลสำหรับใช้ประโยชน์ภำยในในกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
2) หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3) ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกั นทุกรำยกำรของบริ ษทั ต้องมีกำรนำเสนอและขอ
อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวต่อฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี )
4) ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรดำเนินกำรของบริ ษทั เมื่อมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
5) กำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) ซึ่ งต้อง
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องทำกำรเปรี ยบเทียบรำคำสิ นค้ำหรื อบริ กำรกับรำคำตลำดภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรื อคล้ำยคลึงกัน
6) ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั อำจแต่งตั้งผูป้ ระเมินอิสระเพื่อทำกำรประเมินและเปรี ยบเทียบรำคำ
สำหรั บรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันที่ ส ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันดัง กล่ ำว สมเหตุสมผลและเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
กำรดำเนินกำรของบริษัทเมื่อมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
กำรดำเนินกำรของบริษัท
ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
1. รำยกำรธุรกิจปกติหรื อรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
1.1. รำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ ไป
1.2. รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไปและค่ำตอบแทนสำมำรถ
คำนวณได้จำกทรัพย์สินหรื อมูลค่ำอ้ำงอิง
1.3. รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไปและค่ำตอบแทนไม่
สำมำรถคำนวณได้จำกทรัพย์สินหรื อ
มูลค่ำอ้ำงอิง

เปิ ดเผยต่ อ ขออนุมัติ ขออนุมัติที่
ตลำด คณะกรรมก ประชุมผู้
หลักทรัพย์ ำรบริษทั
ถือหุ้น

มูลค่ำของรำยกำร1)

ดำเนินกำ
รได้ทันที

ไม่จำกัด



-

-

-

ไม่จำกัด



-

-

-

ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง






-

-

ขนำดใหญ่

-





-
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กำรดำเนินกำรของบริษัท
เปิ ดเผยต่ อ ขออนุมัติ ขออนุมัติที่
ตลำด คณะกรรมก ประชุมผู้
หลักทรัพย์ ำรบริษทั
ถือหุ้น

ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

มูลค่ำของรำยกำร1)

ดำเนินกำ
รได้ทันที

1.4. รำยกำรธุรกิจปกติหรื อรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
โดยทัว่ ไป
2. รำยกำรเช่ ำหรื อให้ เช่ ำอสังหำริมทรัพย์ไม่ เกิน 3
ปี และไม่ สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป

ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่





-

















-





-

-





2)


-







2)

3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริกำร
4. รำยกำรให้ หรื อรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน
4.1. บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
ดังต่อไปนี้

-

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นบุคคล
ธรรมดำ

-

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นนิติบคุ คลที่
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยถือหุน้ ใน
สัดส่วนที่นอ้ ยกว่ำสัดส่วนที่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มิใช่บริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย แล้วแต่กรณี ถือหุ้นในนิติ
บุคคลนั้น

4.2 รำยกำรให้หรื อรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอื่นนอกจำก 4.1

<100 ล้ำนบำท หรื อ
<3%
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ
กว่ำ
<100 ล้ำนบำท หรื อ
<3%
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ
กว่ำ
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
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หมำยเหตุ:
มูลค่ำของรำยกำร
1) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรที่มีมูลค่ำน้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 1 ล้ำนบำท หรื อ น้อยกว่ำ หรื อ เท่ำกับร้อยละ 0.03
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิแล้วแต่จำนวนใดสู งกว่ำ
2) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่นอ้ ยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรื อ มำกกว่ำ 0.03 แต่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิแล้วแต่จำนวนใดสู งกว่ำ
3) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรที่มีมูลค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 20 ล้ำนบำท หรื อ มำกกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิแล้วแต่จำนวนใดสู งกว่ำ
สิ นทรัพย์ ที่มีตัวตนสุ ทธิ หมำยควำมว่ำ สิ นทรัพย์รวมหักด้วยสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น ค่ำควำมนิยม ค่ำใช้จ่ำยรอ
ตัดบัญชี และหักด้วยหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
มูลค่ ำสิ นทรัพย์ ที่มีตัวตนสุ ทธิ หมำยควำมว่ำ มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตำมที่เปิ ดเผยในงบกำรเงิน แล้วแต่กรณี
งบกำรเงิน หมำยควำมว่ำ งบกำรเงินรวมฉบับล่ำสุ ดของบริ ษทั ที่ใดผ่ำนกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชี
กรณี ที่เป็ นรำยกำรที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่ วมกันให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุ คล
ซึ่ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผูถ้ ือหุ้น ตำมสัดส่ วนที่ตนมีส่วนได้เสี ยในนิติบุคคลนั้นตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ ไปหรื อดีกว่ำ บริ ษทั จะได้รับกำรยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในรำยกำรดังกล่ำว
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5.14 นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษทั เป็ นสำคัญ ดังนั้น จึ งให้
ควำมสำคัญต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็ นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรระหว่ำงกัน โดยมี
หลักกำรที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อรำยกำรเกี่ยวโยงในกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2) หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรนั้นให้มีกำรนำเสนอ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะคณะกรรมกำร
บริ ษ ัท ตำมหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จกำรที่ ดีแ ละหลักเกณฑ์ที่ ตลำดหลักทรั พ ย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของบริ ษทั และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสำคัญที่
ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั เป็ นที่เชื่อถือและไว้วำงใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย และจัดให้มีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลควำม
เข้ำใจในกำรถือปฏิบตั ิของพนักงำนทัว่ ทั้งบริ ษทั
5.15 นโยบำยกำรลงทุน
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์ หรื อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษทั เพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั บริ ษทั จะทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรและ
พิจำรณำควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน ผลตอบแทน และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริ ษทั อย่ำงรอบคอบ นอกจำกนี้ กำรลงทุนของ
บริ ษทั จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นตำมขอบเขตอำนำจอนุ มัติที่กำหนดไว้ และต้อง
สอดคล้องให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรั พย์ รวมถึงกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะควบคุมดูแลผ่ำนกำรส่ งกรรมกำร และ/หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เข้ำไปเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
เพื่อควบคุมทิศทำงและนโยบำยกำรบริ หำรงำนให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
5.16 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผลของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ำกว่ำอัตรำร้อยละสี่ สิบ (40) ของกำไรสุ ทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลังจำก
หักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ำมี) โดยบริ ษทั จะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นเป็ นหลัก และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของ
บริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน
สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด
ควำมเหมำะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำบริ ษทั จะต้องมี
เงิ น สดเพี ย งพอส ำหรั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และกำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ วจะต้อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น ตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูก
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นำเสนอเพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจอนุมตั ิให้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขำดทุนสะสม
อยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปั นผล เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุ้นบุริมสิ ท ธิ ที่ขอ้ บังคับระบุไว้เป็ นกำรอื่น เงินปั นผลให้จ่ำยตำมจำนวนหุ้น หุ้นละ
เท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
5.17 ติดตำมให้ มีกำรปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ก ำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรต้อ งรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนที่ เ กิ ด ขึ้น จริ งเปรี ย บเที ย บกับ เป้ ำ หมำย ให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้งำนต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและควำมคืบหน้ำของกำร
ดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ในกรณี ที่กำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อ
ดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรนำเสนอแผนงำนเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรและผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรระดับสู งลงไปตำมลำดับ โดยใช้เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมิ นที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ และแผนงำนประจำปี เพื่อพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วย
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