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สวนท 1 บทนา
วสยทศน์
เป็นบรษทชนนาในดานงานระบบวศวกรรมของประเทศ
พนธกจ
- สรางความพงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ดวยผลงานทมคุณภาพระดบมาตรฐานสากล
- พฒนาประสทธภาพระบบการทางานและศกยภาพของบุคลากรอยางตอเนอง
- สรางผลตอบแทนทดใหกบผูมสวนไดสวนเสย ดวยการเตบโตอยางมนคงและยงยน
- ดาเนนธุรกจดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม
จรยธรรมทางธุรกจ
การปฏบตงานของกรรมการ ผูบรหาร และพนกงาน เป็นไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และมจรยธรรม ในการ
ประกอบธุรกจ จงไดจดทาจรรยาบรรณเพอใหทุกคนใชเป็นแนวทาง หรอเป็นกรอบในการปฏบตงาน จรรยาบรรณทจดทา
ขนถอเป็นหลกฐานสาค ในการดาเนนธุรกจอยางยงยน โดยเป็นหลกชนาการกระทาของพนกงานทงองค์กร และวถทางท
บรษทดาเนนธุรกจ โดยการสรางคานยมใหพนกงานยดถอปฏบตจนเกดเป็นวฒนธรรมองค์กรรวมกน เพอเป็นกลไกชวยให
นาไปสูเป้าหมายทบรษทไดกาหนดไวและเสรมสรางชอเสยงภาพลกษณ์ขององค์กร
จรรยาบรรณฉบบนเป็นแนวปฏบตเบองตนททุก คนพงปฏบตตาม และจดทาขนในสถานการณ์ท างธุร กจ
ทเปลยนแปลง จงไมสามารถรองรบการเปลยนแปลงในอนาคตไดทุ กกรณ ทุ ก ทานควรศกษา และทาความเขาใจ
อยางถองแทและรกษาจรรยาบรรณของจรรยาบรรณฉบบน
1. คาจากดความและความหมาย
บรษท

หมายถง บรษท พรอสเพอร์ เอนจเนยรง จากด และบรษทยอย

จรรยาบรรณ

หมายถง ความประพฤตทดทกาหนดขนไวใหถอปฎบต หรอจรยธรรมซงหมายถงการประพฤต
ปฏบตตอผูอนดวยความเป็นธรรม

จรรยาบรรณทางธุรกจ หมายถง มาตรฐานการประพฤตปฏบตทดทกาหนดขนเพอใหกรรมการผูบรหารและพนกงาน
ยดถอปฏบต ซงจรรยาบรรณทางธุรกจ จะตองมความชดเจนเพยงพอทป้องกน การประพฤต
ปฏบตในทางทผดหรอทาใหเสอมเสยและสะทอนใหเหนถงความตองการขององค์กรทตองการ
ใหทุกคนปฏบตตามกฎหมายและกฎขอบงคบ ตามนโยบายและตามคุ ณคาหลกขององค์ กร
นอกจากน จรรยาบรรณทางธุรกจตองไดรบการทบทวน หรอปรบปรุงใหมความทนสมยอยู เสมอ
เพอใหมนใจวาแนวทางทใหยดถอปฏบตดวยความสุจ รตและเยยงมออาชพ มมาตรฐานใน
ระดบสู ง อยู เสมอบรษทจะปฏบตและดู แ ลใหเจาหนาททเกยวของกบการดาเนนธุ ร กจ
โดยถอปฏบตตามจรยธรรมธุรกจ ดงตอไปน
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1. ประกอบธุรกจดวยความซอสตย์ สุจรต และดาเนนงานธุรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคม
ทงทางกฎหมาย และ ทางจรยธรรม จรรยาบรรณ และมุ งมนทาความดตอบุค คลในชุมชน
สงคม และเป็นมตรตอสงแวดลอม
2. ปฏบตตอลูกคาอยางเป็นธรรมในเรองของสนคาและบรการ โดยไมเลอกปฏบต
3. ประกอบธุร กจโดยมระบบการดาเนนงานทมมาตรฐานและมการควบคุม ทด โดยใชความรู
ความสามารถอยางเตมทดวยความระมดระวง ดวยขอมูลทเพยงพอและมหลกฐานสามารถ
อางองไดรวมทงถอปฏบตตามขอกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของอยางเครงครด
4. ไมเปิ ดเผยขอมูล ของลู ก คาทตนไดลวงรูมาเนองจากการดาเนนธุร กจ อนเป็ น ขอมู ล ท
ตามปกตวสยจะพงสงวนไวไมเปิดเผย เวนแตเป็นการเปิดเผย ตามหนาทและกฎหมาย
5. ใหลูกคาสามารถรองเรยนไดเกยวกบความไมสมบูรณ์ของสนคาและบรการ
6. เปิดเผยขาวสารขอมูลของสนคาและบรการอยางถูกตองครบถวน
7. ปฏบตตามขอตกลงและเงอนไขตางๆ กบลูกคาอยางเป็นธรรม หากปฏบตตามขอตกลงหรอ
เงอนไขไมได ตองรบแจงใหลูกคาทราบ เพอหาทางออกรวมกน
2. การปฏบตตามจรรยาบรรณ
2.1 บรษท ซงในทนหมายถง บรษท พรอสเพอร์ เอนจเนยรง จากด ประสงค์ ใหกรรมการและพนกงานทุกคน
รบผดชอบในการทาความเขาใจและปฏบตตามมาตรฐานท กาหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกจของบรษท
ซงครอบคลุมและคานงถงประเดนตางๆ ดงตอไปน
2.1.1 การโนมนาว กระตุนและจูงใจใหกรรมการและพนกงาน รวมมอรวมใจสรางคุณคาใหแกบรษท
2.1.2 ความคาดหวงและสทธประโยชน์ตางๆ ของกรรมการและพนกงานรวมถงผูมสวนไดเสย ซงหมายถง
ผู มสวนไดเสยหรอผูมสวนเกยวของ (Stakeholders) ทสาค ในวงจรธุ รกจขององค์ ก ร อนไดแก
ผู ถอหุน กรรมการผูบรหาร และพนกงาน ลู กคา และคู คา เจาหนการคาคู แขงขน ชุม ชน สงคม
และสงแวดลอม
2.1.3 สรางความเชอมนวา สทธตามกฎหมายของผูมสวนไดเสยไดรบความคุมครอง
2.1.4 การปฏบตตอผูมสวนไดเสยดวยความสุจรต โปรงใสและเป็นธรรม
2.2 กรณมปั หาในการปฏบต หรอมขอควรปรบปรุงควรรายงานใหผูบงคบบ ชาทราบตามลาดบขน
3. แนวทางในการประกอบธุรกจ
3.1 บรษทยดถอการปฏบตตามกฎหมายทใชกบธุรกจการคาอยางเครงครดและถงแมวากฎหมายจะยอม ใหทา
แตบรษทจะปฏบตในทางทซอตรงและถูกตองทสุด
3.2 บรษทเชอมนวาการประกอบธุร กจอยางซอตรง มจรยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทางการประกอบธุรกจ
ทถูกตองและยงยน และมุงมนทาความดตอบุคคลในชุมชน สงคม และเป็นมตรตอสงแวดลอม
3.3 บรษทจะเคารพตอขนบธรรมเนยม ประเพณและวฒนธรรมอนดของชาต
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3.4 บรษทจะบรหารงานดวยความซอตรง รวมทงการบนทกบ ชทถู กตอง การเสนอและใชงบประมาณ
อยางชดเจนและประหยด รวมถงการประเมนโครงการลงทุ น ตางๆ อยางซอตรง ถู กตองโปรงใสและ
มหลกการปฏบตตอลูกคาอยางเป็นธรรมในเรองของสนคาและบรการ โดยไมเลอกปฏบต รวมทงถอปฏบต
ตามขอกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของอยางเครงครด
3.5 ไมเปิดเผยขอมูลของลูกคาทตนไดลวงรูมาเนองจากการดาเนนธุรกจ อนเป็นขอมูลทตามปกตวสยจะพงสงวน
ไวไมเปิดเผย เวนแตเป็ นการเปิ ดเผย ตามหนาทและกฎหมาย ใหลูก คาสามารถรองเรยนไดเกยวกบ
ความไมสมบูร ณ์ของสนคาและบรการเปิดเผยขาวสารขอมู ลของสนคาและบรการอยางถูกตองครบถวน
ปฏบตตามขอตกลงและเงอนไขตางๆ กบลูกคาอยางเป็นธรรม หากปฏบตตามขอตกลงหรอเงอนไขไมได
ตองรบแจงใหลูกคาทราบ เพอหาทางออกรวมกน
3.6 บรษทมุงหวงความซอตรงจากพนกงานทุกระดบชน ในการปฏบตตามนโยบายของบรษทหลกเกณฑ์ ทาง
บ ช และการควบคุม ภายในอนๆ และหากพนกงานพบเหนการละเมดกฎระเบยบหรอนโยบายของบรษท
ทจะสงผลใหเกดการทุจรตและความเสอมเสยแกบรษท พนกงานพงแจงผูบงคบบ ชาทราบทนท
สวนท 2 นโยบายการกากบดูแลกจการทด
บรษทมนโยบายการปฏบตตามขอพงปฏบตทด (Code of Best Practice) เพอเสรมสรางความโปรงใส
และเป็นประโยชน์ตอการดาเนนธุรกจของบรษท อนจะทาใหเกดความเชอมนในกลุมผูถอหุน ผูลงทุน และผูทเกยวของทุกฝ่าย
ดงนน คณะกรรมการบรษทจงไดมการกาหนดหลกการการกากบดูแลกจการ ซงเป็นการปฏบตตามแนวทางการกากบดูแล
กจการทดซงกาหนดโดยตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย โดยหลกการการกากบดูแลกจการของบรษทครอบคลุ ม
หลกการ 5 หมวด ดงน
หมวดท 1 สทธของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสาค ในสทธพนฐานตางๆ ของผูถอหุน ทงในฐานะของเจาของบรษท
และในฐานะนกลงทุนในหลกทรพย์ เชน สทธในการซอ ขายหรอโอนหลกทรพย์ ทตนถออยู สทธในการไดรบขอมูลของ
บรษทอยางเพยงพอ สทธในการทจะไดรบสวนแบงผลกาไรจากบรษท สทธตางๆ ในการประชุมผูถอหุน สทธในการแสดง
ความคดเหน สทธในการรวมตดสนใจในเรองสาค ของบรษท เชน การจดสรรเงนปันผล การแตงตงหรอถอดถอน
กรรมการ การแตงตงผูสอบบ ช การอนุมตธุรกรรมทสาค และมผลตอทศทางในการดาเนนธุรกจของบรษท เป็นตน
นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆ ขางตนแลว บรษทยงไดดาเนนการในเรองตางๆ ทเป็นการอานวยความสะดวกใน
การใชสทธของผูถอหุน ดงน
1. การประชุมผูถือหุน
1.1. บรษทจะจดใหมการประชุม ให สาม ประจาปี ภายในส (4) เดอนนบจากวนสนสุดรอบบ ชของแตละปี
โดยจะจดสงหนงสอเช ประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู ถอหุนรบทราบลวงหนา
7 วน กอนถงวนประชุ ม สวนกรณวาระสาค นนจะจดสงขอมูล ใหผูถอหุนรบทราบลวงหนาสบส (14) วน
กอนถงวนประชุม เพอใหผูถอหุนมระยะเวลาในการพจารณา ยกตวอยางวาระสาค เชน วาระเสนอผูถอหุน
เพออนุมตการเสนอขายหุนทออกใหมใหบุคคลในวงจากด (PP) ในราคาตา การเสนอขายหลกทรพย์ทออกใหม
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ใหกบกรรมการและพนกงาน (ESOP) การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทุนของบรษท การทารายการทเกยวโยงกน
การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย์ทมนยสาค และการเพกถอนหลกทรพย์ เป็นตน และลงประกาศ
หนงสอพมพ์แจงวนเช ประชุมลวงหนาเป็นเวลาสาม (3) วนตดตอกนกอนทจะถงวนประชุม โดยในแตละวาระ
การประชุมจะมความเหนของคณะกรรมการประกอบไปดวย
1.2. ในกรณทผูถอหุนไมสามารถเขารวมประชุ ม ดวยตนเอง บรษทเปิ ดโอกาสใหผูถอหุ นสามารถมอบฉนทะ
ใหกรรมการอสระหรอบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงทบรษทได
จดสงไปพรอมกบหนงสอเช ประชุม โดยกอนการประชุมบรษทเปิดโอกาสใหผูถอหุ นสามารถสงความคดเหน
ขอเสนอแนะ ขอซกถามไดลวงหนากอนวนประชุ ม ผานอเมล์ แ อดแดรสของเลขานุ ก ารบรษทได
ท secretary@prosperengineering.co.th
1.3. บรษทมนโยบายในการอานวยความสะดวกใหแกผูถอหุ น โดยเลอกสถานทในการจดประชุมผูถอหุนของบรษท
ซงสะดวกแกการเดนทาง รวมถงวนเวลาทเหมาะสมและจดสรรเวลาในการประชุมอยางเพยงพอ
1.4. ในการประชุมบรษทจะเปิดโอกาสใหผูถอหุนตงขอซกถาม ใหขอเสนอแนะ หรอแสดงความเหนตอทประชุม
ในประเดนตางๆ อยางอสระและเทาเทยมกน ทงน ในการประชุมผูถอหุนจะมกรรมการและผูบรหารทเกยวของ
เขารวมประชุมเพอตอบคาถามและใหขอมูลรายละเอยดในทประชุม
1.5. บรษทจะจดทารายงานการประชุ มผูถอหุนแจงตอตลาดหลกทรพย์แ หงประเทศไทยภายในสบส (14) วน
นบแตวนประชุมผู ถอหุนตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยและเผยแพรบนทกรายละเอยด
การประชุมอยางครบถวนเหมาะสม
2. การแตงตงและถอดถอนกรรมการ รวมทงการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ
2.1. การแตงตงกรรมการ
บรษทจะเปิดโอกาสใหผูถอหุนมสทธในการเลอกตงกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชอบุคคลเพอเขารบการ
แตงตงเป็ นกรรมการในทประชุม ผูถอหุน พรอมแนบประวตโดยยอและขอมูล ทเป็น ประโยชน์ของกรรมการแตละคน
ทจะเสนอแตงตงตอผูถอหุนเพอพจารณาอนุมต
2.2. การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนงออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระใหเป็นไปตามทกฎหมาย
กาหนดและขอบงคบของบรษท โดยตองใชคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3 ใน 4) ของจานวนผูถอหุนซงมาประชุ ม
และมสทธออกเสยง และมหุนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง ของจานวนหุนทถอโดยผูถอหุ นทมาประชุมและมสทธ
ออกเสยง
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2.3. การกาหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ผูถอหุนมสทธในการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการ ทงทเป็นตวเงนและ/หรอมใชตวเงน โดยจะมวาระการ
ประชุมเพอใหผูถอหุนพจารณาอนุมตเป็นประจาทุกปี รวมทง นาเสนอหลกเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดคาตอบแทน
และคาตอบแทนของกรรมการในแตละตาแหนงทงทเป็นตวเงนและ/หรอมใชตวเงนเพอใหผูถอหุนรบทราบเป็นประจา
ทุกปีดวย
3. สทธในการอนุมตแตงตงผูสอบบญช และกาหนดคาสอบบญช
บรษทกาหนดใหการแตงตงผูสอบบ ช และกาหนดคาสอบบ ช ตองผานการพจารณาอนุ มตโดยผูถอหุน
ในการประชุม สาม ผูถอหุนประจาปีทุก ครง ซงผู สอบบ ชของบรษทตองมความเป็น อสระและเป็น ผูสอบบ ช
ทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ โดยบรษทจะแนบรายละเอยดเกยวกบ
ผูสอบบ ชทเสนอเขารบการแตงตง สานกงานสอบบ ชทสงกด ประสบการณ์ ความสามารถของผูสอบบ ช ความเป็น
อสระของผูสอบบ ช จานวนปีทผูสอบบ ชรายนนเป็นผูสอบบ ชใหบรษท (กรณเสนอแตงตงรายเดม) และคาบรการ
ของผูสอบบ ช และ/หรอ คาบรการอน (ถาม) ไปพรอมกบหนงสอเช ประชุมและเผยแพรบนเวบไซต์บรษทเพอให
ผูถอหุนสามารถพจารณาความเหมาะสมของผูสอบบ ชกอนพจารณาอนุมต
4. สทธในการรบสวนแบงกาไร
บรษทกาหนดการจดสรรสวนแบงกาไรใหผู ถอหุนในรู ปของเงนปันผล โดยตองผานการพจารณาอนุ มตจาก
ผูถอหุนในการประชุมสาม ผูถอหุนประจาปีทุกครง
5. สทธในการไดรบขอมูล ขาวสาร ผลการดาเนนงาน และนโยบายการบรหารงานอยางสมาเสมอและ
ทนเวลา
บรษทมนโยบายในการเปิดเผยตอผูถอหุ นดวยความโปรงใส ถูกตอง ครบถวน โดยไมเลอกปฏบตตอผูถอหุน
กลุมใดกลุมหนง ผูถอหุนทุกคนมสทธเขาถงและไดรบขอมูล ขาวสาร ผลการดาเนนงาน และนโยบายการบรหารงานของ
บรษททเปิดเผยอยางเพยงพอ สมาเสมอ ทนเวลาและเทาเทยมกน โดยสามารถตดตอบรษทหรอรบขอมูลผ านชองทาง
ตดตอตางๆ อาท
-

เวบไซต์บรษท: www.prosperengineering.co.th

หมวดท 2 การปฏบตตอผูถือหุนอยางเทาเทยมกน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บรษทมนโยบายทจะสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผูถอหุนทุกราย ดงนน คณะกรรมการบรษทจงมการ
กากบดูแลใหผูถอหุนไดรบการปฏบต และปกป้องสทธขนพนฐานอยางเทาเทยมกน ดงน
ก. สทธในการมอบฉนทะใหบุคคลอนเขาประชุมผูถอหุนและออกเสยงลงคะแนนแทน
ในกรณทผูถอหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสทธในการมอบฉนทะใหบุคคลอน
หรอกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหเป็นผูรบมอบฉนทะเขารวมประชุมและออกเสยงลงคะแนนแทนได โดยผูถอหุน
จะตองสงหนงสอมอบฉนทะทระบุรายละเอยดครบถวนพรอมทงสาเนาบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางหรอเอกสาร
แสดงตนอนๆ ตามทกาหนดกลบมายงบรษทกอนวนประชุมผูถอหุน
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ข. สทธในการเสนอวาระการประชุมเพมเตม
บรษทเปิดโอกาสใหผูถอหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพมเตมนอกเหนอจากวาระการประชุมผูถอหุนสาม
ประจาปี โดยบรษทจะแจงกฏเกณฑ์วธการใหทราบผานชองทางเวปไซด์ของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
ค. สทธในการเสนอบุคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท
ผูถอหุนสามารถเสนอบุคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท โดยบรษทขอสงวนสทธพจารณาเฉพาะบุคคล
ทมคุณสมบตตามเกณฑ์ทกาหนด ดงน
- มคุณ สมบตถู กตองและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจากด กฎหมายหลกทรพย์ แ ละ
ตลาดหลกทรพย์ และการกากบดูแลกจการทดของบรษท
- มวุฒทางการศกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรอคุณสมบตอน ทงน ตามทบรษทกาหนด
- ตองอุทศเวลาอยางเพยงพอ และทุมเทความสามารถอยางเตมทเพอประโยชน์สูงสุดของบรษท โดยถอเป็นหนาท
และพรอมทจะเขารวมการประชุมของบรษทอยางสมาเสมอ
- กรณเสนอชอเขามาดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ ผูถูกเสนอชอตองไมดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจด
ทะเบยนมากกวา 5 บรษท
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน หรอ คณะกรรมการอสระจะเป็นผูพจารณาคดสรรผูทม
คุณ สมบตเหมาะสม เพอเสนอใหทประชุ มผูถอหุนพจารณาลงมต ซงเอกสารทผูถอหุ นตองแนบมาดวยในการเสนอ
ชอบุคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท ไดแก (1) แบบฟอร์มเสนอชอบุคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท
และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรบการเสนอชอเขาดารงตาแหนงกรรมการ ซงเจาของขอมูลตองลงนามยนยอมและรบรอง (3)
สาเนาใบหุนหรอหนงสอยนยนการถอหุนจากบรษทหลกทรพย์ /ตวแทน และสงไปรษณย์ ลงทะเบยนถงบรษทภายใน
ระยะเวลาทบรษทกาหนดแตหากบุคคลดงกลาวไมถูกคดเลอกทจะเสนอตอทประชุมผูถอหุน คณะกรรมการบรษทจะแจง
ใหทประชุม ผูถอหุนรบทราบความเหนของคณะกรรมการบรษททไมคดเลอกบุคคลดงกลาว โดยบรษทจะแจงกฏเกณฑ์
วธการใหทราบผานชองทางเวปไซด์ของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
ง. การป้องกนการใชขอมูลภายใน
บรษทมนโยบายจากดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบรหารตงแตระดบกลางถงระดบสูงทเกยวของ
ภายในแผนกหรอบรษทเทานน สาหรบงบการเงนทผานการตรวจสอบแลวจะถูก เกบไวทรองกรรมการผูจดการสายงาน
บ ชและการเงน ขอมู ลทเป็นความลบอนจะใชเพอการปรกษาหารอกบบุค คลในระดบผูอานวยการฝ่ายขนไปเทานน
บรษทมบทลงโทษกบบุคคลทเกยวของ หากมการใชขอมูลภายในททาใหเกดความเสยหาย นอกจากนน บรษทกาหนดให
กรรมการบรษทและผูบรหารทุกคนรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย์ของบรษทของตนเองรวมถงผูเกยวของ
ตอสานกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบ ตหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ.2535
จ. การกากบดูแลเรองการซอขายหลกทรพย์
บรษทมนโยบายไมใหพนกงาน ผูบรหาร และผูทราบขอมู ลภายในของผลการดาเนนงาน ทาการซอขาย
หลกทรพย์ข องบรษท ตงแตวนททราบขอมู ลจนกระทงขอมู ลไดเปิด เผยสูสาธารณชนเรยบรอยแลว และหามนาขอมูล
ภายในทไมควรเปิดเผยไปเผยแพรเพอเป็นการสรางราคาใหกบหลกทรพย์ โดยเฉพาะการซอขายหลกทรพย์ในชวง 1 เดอน
กอนทงบการเงนจะออกเผยแพรตอสาธารณะชน และในชวง 1 วนหลงจากงบการเงนเผยแพรตอสาธารณะชนแลว
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นอกจากน กรรมการบรษทและผูบรหารของบรษทตองรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย์ของ
บรษทของตนเองรวมถงผู เกยวของตอสานกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบ ตหลกทรพย์แ ละตลาด
หลกทรพย์ พ.ศ.2535 และรบทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบ ตหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ.2535 ทงน
กรรมการและผูบรหารจะตองจดสงสาเนาการรายงานดงกลาวแกบรษทในวนเดยวก บทรายงานตอสานกงาน ก.ล.ต.
ซงกาหนดใหแจงภายใน 3 วนทาการ
หมวดท 3 บทบาทของผูมสวนไดเสย (The Role of Stakeholders)
บรษทไดใหความสาค ตอสทธของผูมสวนไดเสยทุกกลุม ไมวาจะเป็นผูมสวนไดเสยภายใน ไดแก พนกงานและ
ผูบรหารของบรษท หรอผูมสวนไดเสยภายนอก เชน คู แขง คูคา ลูกคา เป็นตน โดยบรษทตระหนกดวา การสนบสนุนและ
ขอคดเหนจากผู มสวนไดเสยทุ กกลุมจะเป็นประโยชน์ ในการดาเนนงานและการพฒนาธุ รกจของบรษท ดงนนบรษทจะ
ปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของเพอใหสทธของผูมสวนไดเสยดงกลาวไดรบการดูแลเป็นอยางด
นอกจากน บรษทยงสงเสรมใหมความรวมมอระหวางบรษทและกลุมผูมสวนไดเสยแตละกลุม เพอสรางความ
มนคงใหแกบรษทตามแนวทาง ดงตอไปน
ผูถือหุน : บรษทมุงมนเป็นตวแทนทดของผูถอหุนในการดาเนนธุรกจ เพอสรางความพงพอใจสูงสุดแกผูถอหุน จงกาหนดให
พนกงานตองปฏบตตามแนวทางตอไปน
-

ปฏบตหนาทดวยความซอสตย์สุจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ ดวยความระมดระวงรอบคอบและเป็น
ธรรมตอผูถอหุนทุกราย เพอประโยชน์ของผูถอหุนโดยรวม

-

กากบดูแลการดาเนนการ เพอใหมนใจวาบรษท มสถานะทางการเงนและผลการดาเนนงานทด และมการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบรษท ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงน การบ ชและรายงานอนๆ
โดยสมาเสมอและครบถวนตามความเป็นจรง โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานทางเวบไซต์ ของ
บรษท การประกาศทางหนงสอพมพ์ หรอการสงจดหมายเป็นลายลกษณ์อกษร เป็นตน

-

รายงานใหผูถอหุนทราบอยางเทาเทยมกนถงแนวโนมในอนาคตของบรษท ทงในดานบวกและดานลบ ซงตงอยู
บนพนฐานของความเป็นไปได มขอมูลสนบสนุนและมเหตุมผลอยางเพยงพอ

-

ไมแสวงหาผลประโยชน์ใ หตนเองและผูอน โดยใชขอมูลใดๆ ของบรษท ซงยงไมไดเปิดเผยตอสาธารณะ หรอ
ดาเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์กบองค์กร

-

ปฏบตตอผูถอหุนทุกรายอยางเทาเทยมกนในการประชุมผูถอหุน

พนกงาน : บรษทตระหนกถงความสาค ของพนกงานบรษท ซงเป็นทรพยากรทมคายง บรษทจงกาหนดนโยบายใหม
การปฏบตทเป็นธรรมทงดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตง โยกยาย ตลอดจนการพฒนาศกยภาพ โดยไดยดหลกปฏบต
ดงตอไปน
-

ปฏบตตอพนกงานดวยความเคารพในเกยรต ศกดศร และสทธสวนบุคคล

-

รกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพย์สนของพนกงานอยูเสมอ
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-

การแตงตงและโยกยาย รวมถงการใหรางวลและการลงโทษพนกงาน กระทาดวยความสุจ รตใจ และตงอยูบน
พนฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนกงานนน

-

ใหความสาค ตอการพฒนาความรู ความสามารถของพนกงาน อยางสมาเสมอ อาท การจดอบรมสมมนา
การฝึกอบรม และใหโอกาสอยางทวถงกบพนกงานทุกคน

-

กาหนดคาตอบแทนแกพนกงานอยางเป็น ธรรม ตามสภาพตลาด การแขงขนทางธุ รกจลกษณะของงาน
ผลการปฏบตงาน และความสามารถของบรษทในการจายคาตอบแทนดงกลาว

-

หลกเลยงการกระทาใดๆ ทไมเป็นธรรม ซงอาจมผลกระทบตอความมนคงในหนาทการงานของพนกงาน

-

ใหพนกงานทุกคนรบทราบถงนโยบายและสวสดการทพนกงานพงไดรบโดยมคูมอพนกงานซงกาหนดระเบยบ
ขอบงคบการทางาน ประกนสุขภาพแบบกลุม การประกนชวตแบบกลุม กองทุนสารองเลยงชพ เป็นตน

-

เปิดโอกาสใหพนกงานเสนอแนะหรอรองทุกข์เกยวกบการทางาน และกาหนดวธการแกไข เพอใหเกดประโยชน์
แกทุกฝ่าย และสรางความสมพนธ์อนดในการทางานรวมกน

คูแขง : บรษทมุงดาเนนธุร กจโดยประสงค์ทจะประสบความสาเรจอยางยงยน และเป็ นบรษทชนนาในธุร กจ ภายใต
การแขงขนในอุตสาหกรรมอยางมคุณธรรมและจรยธรรม โดยมหลกการปฏบตตอคูแขงทางการคาดงน
-

ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทด

-

ไมแสวงหาขอมูลทเป็นความลบของคูแขงทางการคา ดวยวธการทไมสุจ รตหรอไมเ หมาะสม เพอผลประโยชน์
ในการดาเนนธุรกจของบรษท

-

ไมกลาวหาในทางราย หรอมุงทาลายชอเสยงแกคูแขงทางการคา

-

ไมกระทาการใดๆ ทเป็นการละเมดทรพย์สนทางปั

าของผูอนหรอคูแขงทางการคา

คูคา : บรษทปฏบตตอคู คาตามกรอบการคาทสุจ รต โดยยดถอการปฏบตตามส าและคามนทใหไวกบคูคา
อยางเครงครด พรอมทงคดเลอกคูคาดวยความยุตธรรมภายใตหลกเกณฑ์ใ นการประเมนและคดเลอกคูคาของบรษท
เพอป้องกนการทุจรตและประพฤตมชอบในทุกขนตอนของกระบวนการจดหา
ลูกคา : บรษทตระหนกถงความสาค ของลูกคา จงไดกาหนดนโยบายในการปฎบตตอลูกคาดงน
-

บรการลู กคาดวยความสุภาพ มความกระตอรอรน พรอมใหบรการตอนรบดวยความจรงใจ เตมใจ ตงใจ และ
ใสใจ รวมทงบรการดวยความรวดเรว ถูกตองและนาเชอถอ

-

รกษาความลบของลูกคา และไมนาขอมูลของลูกคาไปใชเพอประโยชน์ของตนเอง หรอผูทเกยวของโดยมชอบ

-

ใหขอมูลขาวสารทถูกตอง เพยงพอ และทนตอเหตุการณ์แกลู กคา เพอใหทราบเกยวกบสนคาและบรการ โดย
ไมมการโฆษณาทเกนความเป็นจรงอนจะเป็นเหตุใหลูกคาเขาใจผดเกยวกบคุณภาพ หรอเงอนไขใดๆของสนคา
และบรการของบรษท

-

ใหคาแนะนาเกยวกบสนคาและบรการของบรษทอยางมประสทธภาพและเป็นประโยชน์กบลูกคาสูงสุด
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เจาหน : บรษทยดมนในการดาเนนธุร กจอยางมหลกการและวนย เพอสรางความเชอถอใหกบเจาหน โดยคานงถง
ผลประโยชน์ สูง สุด ของบรษท บนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเป็น ธรรมทงสองฝ่า ย หลกเลยงสถานการณ์
ทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั หาทตงอยูบนพนฐานของความสมพนธ์ท างธุรกจ โดยม
แนวทางการปฏบตดงน
-

ไมเรยก หรอ รบ หรอ จาย ผลประโยชน์ใดๆ ทไมสุจรตกบเจาหน

-

กรณทมขอมูลวามการเรยก หรอ รบ หรอ จาย ผลประโยชน์ใ ดๆ ทไมสุจรตเกดขน ตองเปิดเผยรายละเอยด
ตอเจาหน และรวมกนแกไขปั หาโดยยุตธรรมและรวดเรว

-

ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงให
เจาหนทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปั หา

ชุมชนและสงคม : บรษทใหความสาค กบชุมชนและสงคมโดยรอบ ดวยตระหนกดวาบรษทเปรยบเสมอนเป็นสวนหนง
ทจะรวมกาวเดนไปสู การพฒนาสงคมและสงแวดลอมเพอความยงยนสบไป บรษทจงไดดาเนนกจกรรมเพอชุมชนและ
สงคมอยางตอเนอง ควบคูไปกบการดาเนนธุรกจภายใตความรบผดชอบตอชุมชนและสงคมโดยรวม ดงน
-

มนโยบายในการประกอบธุรกจซงคานงถงสภาพสงแวดลอมเป็นสาค และปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบ
เกยวกบสงแวดลอมทบงคบใชอยูอยางเครงครด

-

มนโยบายการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) อยางชดเจน และยดถอปฏบตกนภายในองค์กร

-

สงเสรมใหพนกงานของบรษทมจตสานกและความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

-

เคารพตอขนบธรรมเนยม ประเพณ และวฒนธรรมของแตละทองถนทบรษทเขาไปดาเนนธุรกจ

-

ดาเนนกจกรรมเพอรวมสรางสรรค์ส งคม ชุม ชน และสงแวดลอมอยางสมาเสมอ เพอใหชุม ชนทบรษทตงอยู
มคุณภาพชวตทดขน ทงทดาเนนการเองและรวมมอกบหนวยงานของภาครฐ ภาคเอกชนและชุมชน

-

ใหความรวมมอในกจกรรมตางๆ กบชุมชนโดยรอบในพนททบรษทเขาไปดาเนนธุรกจอยูตามควรแกกรณ

-

ตอบสนองอยางรวดเรวและมประสทธภาพตอเหตุการณ์ทมผลกระทบตอสงแวดลอมชุมชน ชวตและทรพย์สน
อนเนองมาจากการดาเนนงานของบรษท โดยใหความรวมมออยางเตมทกบเจาหนาทภาครฐ และหนวยงาน
ทเกยวของ

หนวยงานของรฐ : บรษทมุงปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบและขอกาหนดตางๆ ของทางราชการ สงเสรมการใหความ
รวมมอและสนบสนุนมาตรการของรฐและเอกชนในการตอตานการทุจรตคอรปชน และคาใชจายทไมเป็นธรรม
ทงน บรษทจะปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายและกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ เพอใหสทธของผูมสวนไดเสย
เหลานไดรบการดูแลอยางด
นอกจากน บรษทยงไดกาหนดจรรยาบรรณและขอพงปฏบตสาหรบพนกงานเพอถอปฏบตดงน
-

พนกงานพงปฏบตงานดวยความซอสตย์ สุจ รต อุตสาหะ ขยนหมนเพยร และปรบปรุงประสทธภาพการทางาน
ใหดยงขน ทงนเพอประโยชน์ตอตนเองและบรษท
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-

พนกงานพงประพฤตปฏบตตามกฎระเบยบขอบงคบในการทางานของบรษทโดยเครงครด

-

พนกงานพงใหความเคารพและเชอฟังผูบงคบบ ชาทสงการโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบยบขอบงคบของ
บรษท

-

พนกงานพงมความสมครสมานสามคคตอกน และเออเฟือชวยเหลอซงกนและกน ไมกอใหเกดความขดแยง
ซงจะนาไปสูความเสยหายตอบุคคลอน และบรษท

-

พนกงานพงเคารพสทธและใหเกยรตซงกนและกนหลกเลยงการนาขอมูลหรอเรองราวของผูอนทงในเรองเกยวกบ
การปฏบตงาน และเรองสวนตวไปเปิด เผยหรอวพากษ์ ว จารณ์ใ นลกษณะทจะกอใหเกดความเสยหาย
ทงตอพนกงาน และตอบรษท

-

พนกงานพงหลกเลยงการรบของขว ใดๆ ทอาจทาใหตนเองรู สกอดอดในการปฏบตหนาทในภายหนา
หากหลกเลยงไมไดใหแจงตอผูบงคบบ ชาทราบในทนท

-

พนกงานไมใชตาแหนงหนาท หรอประโยชน์จากหนาทการงาน แสวงหาผลประโยชน์สวนตน หรอพรรคพวก หรอ
ทาธุรกจแขงขนกบบรษท

-

พนกงานพงปฏบต ตอลูกคา คูคา ดวยความซอสตย์สุจรต และดวยความเสมอภาค

-

พนกงานพงรกษาความลบของลูกคา คูคา และองค์กรอยางเครงครด

-

พนกงานพงรายงานเรองทไดรบทราบใหผู บงคบบ ชาโดยมชกชา เมอเรองทรบทราบอาจมผลกระทบ
ตอการดาเนนงาน หรอชอเสยงของบรษท

-

พนกงานพงรกษาดูแลสทธประโยชน์ และทรพย์สนของบรษทใหมสภาพด ใหไดใชประโยชน์อยางเตมท ประหยด
มใหสนเปลอง สู เปลา เสยหาย หรอเสอมสลายกอนเวลาอนสมควร

บทกาหนดโทษ
กรณทฝ่า ยบรหารและพนกงาน ปฏบตตนในลกษณะทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ ก บบรษท
ใหมการพจารณาตามโครงสรางการจดองค์กรของบรษท และระเบยบขอบงคบเกยวกบการทางาน ทงนใหแตละฝ่ายงาน
เป็นผูพจารณาในเบองตนและสรุปเรองสงตอใหผูบงคบบ ชาระดบสูงและสายงานทเกยวของตอไป เพอตดสนความผด
พรอมทงระบุ โทษตามความเหมาะสม แตหากความขดแยงทางผลประโยชน์ทเกดขนรุนแรงและกอใหเกดความเสยหาย
เป็นอยางมาก ไมอาจอยูในวนจฉยของตนสงกดได กใหนาเรองเขาสูฝ่ายบรหารของบรษท เพอพจารณาหาขอสรุ ปและ
กาหนดโทษตอไป
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การกาหนดโทษ
1. ตกเตอนดวยวาจา
2. ตกเตอนดวยหนงสอ
3. ตดคาจาง
4. พกงาน
5. เลกจาง โดยไมจายคาชดเชย
6. ดาเนนคดตามกฎหมาย
หมวดท 4 การเปิดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บรษทตระหนกถงความสาค ของการเปิดเผยขอมูลทมความถูกตองครบถวน และโปรงใส ทงรายงานขอมูลทาง
การเงนและขอมูลทวไป ใหเป็นไปตามหลกเกณฑ์ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ และ
ตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย ตลอดจนขอมู ลอนทสาค ทมผลกระทบตอราคาหลกทรพย์ของบรษทซงลวนมผลตอ
กระบวนการตดสนใจของผูลงทุนและผูมสวนไดเสยของบรษท โดยบรษทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบรษทตอผูถอหุน
นกลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสอตางๆ ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพ ย์
และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย รวมถงเวบไซต์ของบรษท คอ www.prosperengineering.co.th
ในสวนของงานดานผูลงทุนสมพนธ์ นน บรษทยงไมไดมการจดตงหนวยงานเฉพาะ อยางไรกตาม ในเบองตน
บรษทไดมอบหมายให เลขานุก ารบรษท ทาหนาทตดตอสอสารกบผูลงทุน ผูถอหุน รวมทงนกวเคราะห์แ ละภาครฐท
เกยวของ
คณะกรรมการบรษทเป็นผูรบผดชอบตองบการเงนของบรษท และสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงนดงกลาวจดทาขนตามมาตรฐานการบ ชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบ ชท
เหมาะสมกบลกษณะธุรกจของบรษทและถอปฏบตอยางสมาเสมอ รวมทงมการเปิดเผยขอมูลอยางเพยงพอในงบการเงน
ซงในการนคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคุมภายใน รวมถง
การเปิดเผยขอมูลสาค อยางเพยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงน
หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบุ คคลซงมความรูความสามารถ โดยเป็ นผูมบทบาทสาค ในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์ กร ตลอดจนมบทบาทสาค ในการกากบดูแล ตรวจสอบ และประเมนผลการดาเนนงาน
ของบรษทใหเป็นไปตามแผนทวางไวอยางเป็นอสระ โดยมองค์ประกอบตามหลกเกณฑ์ดงน
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1.1 คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการอสระไมนอยกวาหนงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทงหมด
แตตองไมนอยกวาสาม (3) คน
1.2 คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะอนุ ก รรมการจานวนสาม (3) ชุ ด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหาร เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองให
คณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ ซงคณะอนุกรรมการแตละชุดมสทธหนาทตามทไดกาหนดไวใน
อานาจหนาทของคณะกรรมการแตละชุด
1.3 ในการประชุมสาม ประจาปีทุกครง ใหมกรรมการออกจากตาแหนงจานวนหนงในสาม (1 ใน 3) ของจานวน
กรรมการทงหมด หากแบงใหตรงเป็นสามสวนไมได กใหออกในจานวนใกลเคยงกบจานวนหนงในสาม (1 ใน 3)
ของจานวนกรรมการทงหมดทสุด โดยกรรมการทออกจากตาแหนงนสามารถไดรบการเลอกตงใหกลบเขามารบ
ตาแหนงอกได
1.4 บรษทไดกาหนดคุณสมบตของกรรมการอสระของบรษทใหประกอบดวยบุคคลผู มความรูดานบ ช การเงน
และธุ ร กจแขนงอนอยางหลากหลาย เหมาะสม เพอใหสามารถปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องผู ถอหุ น
และผูมสวนไดเสยอนๆของบรษท นอกจากน ยงครอบคลุ มคุณสมบตทกาหนดไวในขอกาหนดของสานกงาน
คณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
1.5 บรษทไดแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบ ระหวางคณะกรรมการบรษท กบ ผูบรหารอยางชดเจน
โดยคณะกรรมการบรษททาหนาทในการกาหนดนโยบายและกากบดูแลการดาเนนงานของผูบรหารในระดบ
นโยบาย ขณะทผูบรหารทาหนาทบรหารงานของบรษทในดานตางๆ ใหเป็ นไปตามนโยบายทกาหนด ดงนน
บรษทจงกาหนดใหประธานกรรมการบรษท และ ประธานเจาหนาทบรหาร เป็นบุค คล คนละคน โดยทงสอง
ตาแหนงตองผานการคดเลอกจากคณะกรรมการบรษท เพอใหไดบุคคลทมความเหมาะสมทสุด
ทงน บรษทมเลขานุการบรษทซงทาหนาทใหการสนบสนุ นงานของคณะกรรมการบรษทในดานทเกยวของกบ
กฎระเบยบ จดการเรองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการทแตงตงโดยคณะกรรมการทเกยวของ และการประชุม
ผูถอหุนใหเป็นไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฏบตทด รวมทงการจดทาและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ
หนงสอเช ประชุมผูถอหุน รายงานการประชุมผูถอหุน รวมทงเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการ
หรอผูบรหาร และดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ประกาศกาหนด พรอมทง
จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยซงจดทาโดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนทาการนบแตวนทบรษทไดรบรายงานนน
2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยบุคคลทมความรู ทกษะและความเชยวชา ทหลากหลาย และมภาวะผูนา
ซงเป็นทยอมรบ โดยคณะกรรมการบรษทจะมสวนรวมในการกาหนดวสยทศน์ ภารกจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุร กจ และกากบดูแลการปฏบตงานของบรษทใหเป็ นไปตามกฎหมาย วตถุ ประสงค์ ขอบงคบ และมตของ
ทประชุมผูถอหุน และเพอประโยชน์ในการตดตามและกากบดูแลการดาเนนงานของบรษทอยางใกลชด คณะกรรมการ
บรษทจงไดจดตงคณะกรรมการชุดตางๆ เพอตดตามและดู แลการดาเนนงานของบรษท

12 / 83

2.1 นโยบายการกากบดูแลกจการ
บรษทไดจดใหมนโยบายการกากบดูแลกจการของบรษทเป็นลายลกษณ์อกษร ทงน คณะกรรมการจะจดใหม
การทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเป็นประจาใหเหมาะสมอยูเสมอ อยางนอยปีละหนง (1) ครง
ทงน บรษทจะถอปฏบตตามกฎและขอบงคบตางๆ ตามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยและหรอตลาดหลกทรพย์ เอม เอ ไอ กาหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการ
กากบดูแลกจการไวในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการขอมูลประจาปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกจ
บรษทไดกาหนดหลกปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหาร และพนกงาน เพอใหผูเกยวของ
ยดถอเป็ นแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตย์ สุจรต และเทยงธรรมทงการปฏบต
ตอบรษท และผูมสวนไดเสยทุกกลุม รวมทงการกาหนดระบบตดตามใหมการปฏบตตามแนวทางดงกลาวเป็นประจา
2.2.1 จรรยาบรรณวาดวยความรบผดชอบตอผูถอหุน
บรษทมุงมนทจะรบผดชอบและสรางความพงพอใจสูงสุดใหกบผูถอหุน โดยคานงถงการเจร เตบโตของบรษท
อยางยงยนและใหผลตอบแทนทเหมาะสมอยางตอเนอง รวมทงจะดาเนนการอยางโปรงใส มระบบบ ชทเชอถอได
และเพอใหเป็นไปตามหลกการดงกลาว บรษทจงยดถออยางเครงครดตามแนวทางปฏบต ดงน
2.2.1.1 การเจร เตบโตของบรษทอยางยงยน
-

ปฏบตหนาทดวยความซอสตย์สุจรต และเป็นธรรมตอผูถอหุนทุกรายเพอประโยชน์สูงสุดโดยรวม

-

บรหารจดการบรษทโดยนาความรู และทกษะการบรหารมาประยุกต์ใชอยางเตมความสามารถ
ทุกกรณ รวมทงการตดสนใจดาเนนการใดๆ จะกระทาดวยความระมดระวงและรอบคอบ

-

ไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ตอบรษท

2.2.1.2 การเปิดเผยขอมูล
-

รายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตของบรษทตอผูถอหุ นอยางเทาเทยมกนสมาเสมอและ
ครบถวนตามความเป็นจรง

-

ไมแสวงหาประโยชน์ ใหกบตนเองและผู เกยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบรษทซงยงไมไดเปิด เผย
ตอสาธารณะ

-

ไมเปิดเผยขอมูลอนเป็นความลบตอบุคคลภายนอก ซงอาจจะนามาซงผลเสยแกบรษท

2.2.2 จรรยาบรรณวาดวยความสมพนธ์กบลูกคาและประชาชน
บรษทมความมุงมนในการสรางความพงพอใจและความมนใจใหกบลูกคาและประชาชนวาจะไดรบผลตภณฑ์
และบรการทด มคุณภาพในระดบราคาทเหมาะสม รวมทงรกษาสมพนธภาพทดใหยงยน โดยมการกาหนดแนวทางปฏบต
ไวดงตอไปน
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2.2.2.1 มุงมนในการสรางความพงพอใจและความมนใจใหกบลูกคา ใหไดรบผลตภณฑ์และบรการทด
มคุณภาพ ในระดบราคาทเหมาะสม โดยยกระดบมาตรฐานใหสูงขนอยางตอเนองและจรงจง
2.2.2.2 เปิดเผยขาวสารขอมู ลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถูกตอง ทนตอเหตุการณ์ และ
ไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงรกษาสมพนธภาพทดใหยงยน
2.2.2.3 ใหการรบประกนสนคาและบรการภายใตเงอนไขเวลาทเหมาะสม
2.2.2.4 จดทาระบบเพอใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรยนเกยวกบสนคาและบรการ และดาเนนการ
อยางดทสุดเพอใหลูกคาและประชาชนไดรบการตอบสนองอยางรวดเรว
2.2.2.5 ไมคากาไรเกนควรเมอเปรยบเทยบกบคุณภาพของสนคาหรอบรการในชนดหรอประเภทเดยวก น
และไมกาหนดเงอนไขการคาทไมเป็นธรรมตอลูกคา
2.2.2.6 ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอลูก คาและประชาชนอยางเครงครด หากไมสามารถปฏบตได
ตองรบแจงใหลูกคาและประชาชนทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาและหาแนวทางแกไข
2.2.2.7 รกษาความลบของลูกคาอยางจรงจงและสมาเสมอ รวมถงไมนาขอมูลมาใชเพอประโยชน์ของ
ตนเองและผูทเกยวของ
2.2.3 จรรยาบรรณวาดวยความสมพนธ์กบคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนการคา
บรษทคานงถงความเสมอภาคและความซอสตย์ใ นการดาเนนธุรกจ และผลประโยชน์ร วมกนกบคูคา โดยคูคา
ของบรษทพงปฏบตตามกฎหมายและกตกาตางๆ อยางเครงครด และมจรรยาบรรณทดในการดาเนนธุรกจ ในสวนของ
ธุรกจทเป็นการแขงขน บรษทจะยดถอกตกาของการแขงขนทด และบรษทจะยดถอแนวทางการปฏบตทด และเป็นธรรมใน
การกูยมเงนจากเจาหนและการชาระคน ดงนนเพอใหเป็นไปตามหลกการดงกลาว บรษทจงไดกาหนดแนวทางปฏบตไว
ดงตอไปน
2.2.3.1 ความสมพนธ์กบคูคา
-

ไมเรยก ไมรบ หรอจายผลประโยชน์ใดๆ ทไมสุจรตในการคากบคูคา

-

ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอคูคาอยางเครงครด

-

กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขได จะรบแจงใหคู คาทราบลวงหนาเพอรวมกนพจารณา
หาแนวทางแกไขปั หา โดยใชหลกของความสมเหตุสมผล

2.2.3.2 ความสมพนธ์กบคูแขงทางการคา
-

ประพฤตปฏบตตามกรอบกตกาของการแขงขนทด

-

ไมพยายามทาลายชอเสยงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาใหรายโดยปราศจากความจรง
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2.2.3.3 ความสมพนธ์กบเจาหนทางการคา
-

รกษาและปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนโดยเครงครด ทงในแงการชาระคน การดู แลหลกทรพย์
คาประกนและเงอนไขอนๆ รวมทงไมใชเงนทุ นทไดจากการกูยมเงนไปในทางทขดกบวตถุประสงค์
ในขอตกลงททากบผูใหกูยมเงน

-

รายงานฐานะทางการเงนของบรษทแกเจาหนดวยความซอสตย์

-

รายงานเจาหนลวงหนาหากไมสามารถปฏบตตามขอผูกพนในส
ปั หาดงกลาว

าและรวมกนหาแนวทางแกไข

2.2.4 จรรยาบรรณวาดวยการเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทด
บรษทถอวาพนกงานเป็ นปัจจยหนงสูความสาเรจ จงมุงมนในการพฒนาเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศ
การทางานทด สงเสรมการทางานเป็นทม เพอสรางความมนใจใหพนกงานบรษทมการกาหนดแนวทางปฏบตไวดงน
2.2.4.1 ใหผลตอบแทนทเป็นธรรมแกพนกงาน ในรูปแบบของเงนเดอน และ/หรอเงนโบนส
2.2.4.2 ดูแลรกษาสภาพแวดลอมการทางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพย์ สนของพนกงาน
อยูเสมอ
2.2.4.3 การแตงตงและโยกยาย รวมถงการใหรางวลและการลงโทษพนกงาน ตองกระทาดวยความเสมอภาค
สุจ รตใจ และตงอยูบนพนฐานของความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระทา /
การปฏบตตนของพนกงานนนๆ
2.2.4.4 ใหความสาค ตอการพฒนา การถายทอดความรู และความสามารถของพนกงาน โดยใหโอกาส
พนกงานอยางทวถงและสมาเสมอ
2.2.4.5 รบฟังขอคดเหนและขอเสนอแนะจากพนกงานทุกระดบอยางเทาเทยมและเสมอภาค
2.2.4.6 ปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ทเกยวของกบพนกงานอยางเครงครด
2.2.4.7 บรหารงานโดยหลกเลยงการกระทาใดๆ ทไมเป็นธรรม ซงอาจมผลกระทบตอความมนคงในหนาท
การงานของพนกงาน
2.2.5 จรรยาบรรณวาดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม
บรษทตระหนกและหวงใยถงความปลอดภยของสงคมและคุณ ภาพชวตของประชาชนรวมถงใหความสาค
ในเรองการอนุรกษ์ทรพยากรธรรมชาต และสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏบตไวดงน
2.2.5.1 บรษทจะคานงถงทางเลอกในการใชประโยชน์จ ากทรพยากรธรรมชาต ใหมผลกระทบตอความ
เสยหายของสงคม สงแวดลอม และคุณภาพชวตของประชาชนนอยทสุด
2.2.5.2 คนกาไรสวนหนงเพอกจกรรมทมสวนสรางสรรค์สงคมและสงแวดลอมอยางสมาเสมอ
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2.2.5.3 ปลูกฝังจตสานกในเรองความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมใหเกดขนในหมูพนกงานทุกระดบ
อยางตอเนอง
2.2.5.4 ใหความสาค ในการทาธุร กรรมกบคูคาทมเจตจานงเดยวกนกบบรษทในเรองความรบผดชอบ
ตอสงคมและสงแวดลอม
2.2.5.5 บรษทถอเป็นนโยบายหลกในการอนุรกษ์พลงงานอยางมประสทธภาพ เพอประโยชน์ตอชนรุนหลง
2.2.5.6 ปฏบตและใหความรวมมอในการควบคุ ม ใหมการปฏบตอยางเครงครดตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมายและกฎระเบยบทออกโดยหนวยงานกากบดูแล
2.2.5.7 บรษทถอเป็นหนาทและเป็ นนโยบายหลกในการใหความสาค กบกจกรรมของชุมชนและสงคม
โดยมุงเนนใหเกดการพฒนาอยางสรางสรรค์ และการอนุรกษ์ทรพยากรธรรมชาต รวมทงสนบสนุ น
การศกษาแกเยาวชน และสนบสนุนกจกรรมสาธารณประโยชน์แกชุมชนทดอยโอกาสใหเป็นชุมชน
ทเขมแขงพงพาตนเองได
2.2.5.8 บรษทยดมนในระบอบประชาธปไตย และสงเสรมใหบุคลากรไปใชสทธเลอกตงตามรฐธรรมนู
ทงน บรษทไมมนโยบายทจะใหการสนบสนุ น ทางการเงน ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม
แกนกการเมองใดๆ เพอผลประโยชน์ของนกการเมองหรอพรรคการเมองนนๆ
ทงน บรษทไดมการประกาศและแจงใหพนกงานทุกคนรบทราบและยดปฏบตอยางเครงครด รวมถงใหมการ
ปฏบตตามแนวทางดงกลาว
3. การป้องกนความขดแยงทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบรษทไดกาหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชน์บนหลกการทวา การตดสนใจใดๆ
ในการดาเนนกจกรรมทางธุ รกจจะตองทาเพอผลประโยชน์สูงสุดของบรษทเทานน และควรหลกเลยงการกระทาท
กอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ โดยกาหนดใหผูทมสวนเกยวของหรอเกยวโยงกบรายการทพจารณา ตองแจงให
บรษททราบถงความสมพนธ์หรอการเกยวโยงของตนในรายการดงกลาว และตองไมเขารวมพจารณาตดสน รวมถง
ไมมอานาจอนุมตในธุรกรรมนนๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบรษทเกยวกบรายการทเกยวโยงกน และรายการทมความ
ขดแยงทางผลประโยชน์ ซงไดมการพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และถอเป็นการปฏบตทอยูภายใตหลกเกณฑ์
ทตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย และ/หรอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ รวมทงจะม
การเปิดเผยไวในงบการเงน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการขอมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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4. ระบบการควบคุมภายใน
บรษทไดใหความสาค ตอระบบควบคุ มภายในทงในระดบบรหาร และระดบปฏบตงาน และเพอใหเกดความ
มประสทธภาพในการดาเนนงาน บรษทจงไดกาหนดภาระหนาท อานาจการดาเนนการของผูปฏบตงานและผูบรหารไว
เป็นลายลกษณ์อกษรอยางชดเจน มการควบคุมดูแลการใชทรพย์สนของบรษทใหเกดประโยชน์ และมการแบงแยกหนาท
ผูปฏบตงาน ผูตดตามควบคุมและประเมนผลออกจากกน โดยแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ เพอทาหน าทในการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมความเหมาะสม และมประสทธผล
5. การบรหารความเสยง
บรษทจะทาการประเมนความเพยงพอของระบบควบคุมภายในทมอยู เพอพจารณาหาแนวทางในการปรบปรุง
แกไขการปฏบตงาน และเพอบรหารจดการความเสยงเพอลดผลกระทบตอธุรกจของบรษทเพอใหผลการดาเนนงาน
มประสทธภาพมากยงขน
6. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมหนาทสอบทานรายงานทางการเงน โดยมฝ่ายบ ชและการเงน และผูสอบบ ช
มาประชุมรวมกน เพอนาเสนอรายงานทางการเงนตอคณะกรรมการบรษททุกไตรมาส
คณะกรรมการบรษทถอเป็นผูรบผดชอบตองบการเงนของบรษท รวมทงสารสนเทศทางการเงน (รายงาน
ความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน) ทปรากฏในรายงานประจาปี วางบการเงนดงกลาวจดทาขน
ตามมาตรฐานการบ ชรบรองและตรวจสอบโดยผูสอบบ ชของบรษท และการเปิดเผยขอมูล สารสนเทศทสาค
ทงขอมูลทางการเงน และไมใชการเงน มการดาเนนการบนพนฐานของขอเทจจรงอยางครบถวน และสมาเสมอ
7. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมการกาหนดการประชุม โดยปกตเป็นประจาทุกสาม (3) เดอน และอาจมการประชุม พเศษ
เพมเตมตามความจาเป็น โดยมการกาหนดและแจงวาระการประชุมพรอมรายละเอยดประกอบใหคณะกรรมการทราบ
และพจารณาลวงหนากอนการประชุมทุกครงตามขอบงคบของบรษท เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมูลอยาง
เพยงพอกอนการประชุม เวนแตกรณมเหตุจ าเป็น เรงดวน โดยมการบนทกรายงานการประชุม และจดเกบรวบรวม
เอกสารรายงานทรบรองแลวเพอใชในการอางองและสามารถตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการบรษทจะเป็นผู กาหนดวาระการประชุมและพจารณาเรองเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการบรษท โดยเปิดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆ เพอเขารบการพจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได
ในการพจารณาเรองตางๆ ประธานกรรมการบรษท ซงทาหนาทประธานในทประชุมจะเปิดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความคดเหนไดอยางอสระ โดยในบางวาระอาจมผูบรหารระดบสูงเขารวมประชุมดวยเพอรบทราบรายละเอยดขอมูล
ทเป็ นประโยชน์เพมเตมในฐานะผูทเกยวของ รวมทงจะไดรบทราบนโยบายโดยตรงเพอใหสามารถนาไปปฏบตอยางม
ประสทธภาพ ทงน ในการลงมตในทประชุมคณะกรรมการบรษทใหถอมตของเสยงขางมาก โดยกรรมการหนงคนมเสยง
หนงเสยง กรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชุมและ/หรอไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน กรณทคะแนน
เสยงเทากน ประธานในทประชุมจะออกเสยงอกหนงเสยงเป็นเสยงชขาด
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8. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบรหาร
บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผู บรหารทจู ง ใจในระดบทเหมาะสม โดยคานงถง
ผลการดาเนนงานของบรษทเป็นหลก และความสอดคลองกบธุรกจ/อุตสาหกรรมเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบหนาท
และความรบผดชอบของกรรมการและผูบรหารแตละคน
บรษทใชความระมดระวงในการจายคาตอบแทนผูบรหารของบรษทใหอยูในระดบทเหมาะสม โดยเป็นอตราท
แขงขนไดในกลุมธุรกจเดยวกน เพอทจะดูแลและรกษาผูบรหารทมคุณภาพไว ผูบรหารทไดรบมอบหมายหนาทและความ
รบผดชอบเพมขนจะไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบทไดรบเพมขน สาหรบการจาย
คาตอบแทนกรรมการบรหาร และผูบรหาร จะสอดคลองกบผลการดาเนนงานของบรษท และผลการปฏบตงานของ
ผู บรหารแตละคน คณะกรรมการบรษท เป็นผูพจารณากาหนดคาตอบแทนทจาเป็นและเหมาะสมทเป็นตวเงน ใหแก
กรรมการ กรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาทบรหาร รวมถงผูบรหารทมหนาทรายงานตรงตอประธานเจาหนาทบรหาร
ทงนสาหรบคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดยอย คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนจะนาเข าเสนอตอทประชุม
คณะกรรมการบรษทเพอขอมตเหนชอบ และทประชุมสาม ผูถอหุนประจาปีเพอขออนุมตทุกปี
9. การพฒนากรรมการและผูบรหาร
บรษทมนโยบายสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝึกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกยวของ
ในระบบการกากบดูแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบรหาร เลขานุการบรษท เป็นตน เพอใหม
การปรบปรุงการปฏบตงานอยางตอเนอง และในกรณทมการเปลยนแปลงกรรมการหรอแตงตงกรรมการใหม ฝ่ายจดการ
จะจดใหมเอกสารและขอมูลทเป็นประโยชน์ตอการปฏบตหนาท รวมถงการแนะนาลกษณะธุรกจ และแนวทางการดาเนน
ธุรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม
10. การกากบดูแลการใชขอมูลภายใน
บรษทใหความสาค กบการดู แ ลเรองการใชขอมู ล ภายในใหเป็น ไปตามหลกการกากบดูแ ลกจการทด
โดยยดหลกธรรมาภบาล ความซอสตย์สุ จรตในการดาเนนธุรกจ และเพอใหแนใจวา นกลงทุนในหลกทรพย์ ของบรษท
ไดรบสารสนเทศทเชอถอไดอยางเทาเทยมกน และทนทวงท บรษทจงไดกาหนดระเบยบการกากบดูแลการใชขอมูลภายใน
และระเบยบการซอขายหลกทรพย์ ของกรรมการ ผูบรหาร และพนกงาน ใหสอดคลองกบกฎหมายทเกยวกบหลกทรพย์
และมุงเนนความโปรงใสในการประกอบธุรกจ สรุปสาระสาค ไดดงน
-

กรรมการ ผูบรหาร และพนกงานทุกระดบตองไมใชขอมูลภายในและขอมูลทตนลวงรูจากการปฏบตหนาท
ของบรษททมสาระสาค ตอการเปลยนแปลงราคาของหลกทรพย์ทยงไมไดเปิดเผยตอสาธารณะหรอตลาด
หลกทรพย์แหงประเทศไทย เพอการซอขายหลกทรพย์ของบรษทอนนามาซงผลประโยชน์ของตนเองและผูอน

-

กรรมการ ผู บรหารและผู บรหารระดบสู ง มหนาททจะตองรายงานการซอขายหลกทรพย์ ข องบรษท
ตามหลกเกณฑ์ของกฎหมาย และจากดการซอขายหลกทรพย์บรษท ในชวงเวลาทกาหนด
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-

บรษทมหนาทเปิดเผยสารสนเทศเกยวกบการดาเนนงานทสาค ของบรษทใหสาธารณชนทราบโดยทนทและ
อยางทวถง โดยผานสอและวธการของตลาดหลกทรพย์แ หงประเทศไทย และนโยบายการเปิ ดเผยขอมูลของ
บรษท รวมถงผานสออนๆ ของบรษท เพอใหแนใจวาขอมูลขาวสารไดเขาถงนกลงทุนทุกกลุมอยางทนทวงทและ
เทาเทยมกน

11. การสือสารกบคณะกรรมการ
บรษทจดใหมชองทางสาหรบผูมสวนไดเสยในการตดตอสอสารกบคณะกรรมการ โดยสามารถสงจดหมาย
สอสาร แจงขอมูล หรอขอเสนอแนะทเป็นประโยชน์มายงบรษท เพอพจารณาดาเนนการตามกระบวนการทกาหนด
12. วาระการดารงตาแหนงกรรมการ
ในการประชุมสาม ประจาปีทุกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนงตามวาระเทากบอตราหนงในสาม (1 ใน 3)
ของกรรมการทงหมด ถาจานวนกรรมการทจะออกจากตาแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเป็นสาม (3) สวนไมได ใหออก
จานวนใกลเคยงกบหนงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทงหมดทสุด โดยกรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปีแรก และ
ปีทสอง ใหกรรมการจบสลากกนวาผูใดจะออก สวนในปีท สามใหกรรมการคนทอยูในตาแหนงนานทสุดเป็นผูออกจาก
ตาแหนง ทงนกรรมการทออกตามวาระนนอาจถูกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมได
ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบุคคลใด
บุคคลหนง ซงมคุ ณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบ ตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535
เขาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บุคคล
ซงเขาเป็นกรรมการแทนดงกลาวจะอยูในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยูของกรรมการทตนแทน
วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ
(1) กรรมการตรวจสอบมวาระการดารงตาแหนงคราวละไมเกนสาม (3) ปี กรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระ
มสทธไดรบเลอกกลบเขามาใหมได ทงนสาหรบผูทไดดารงตาแหนงมาแลวเป็นระยะเวลาเกา (9) ปี หรอ
สาม (3) วาระตดตอกน คณะกรรมการบรษทจะทบทวนความเป็ นอสระทแทจรงของกรรมการผูนนเป็น
ประจาทุกๆ ปี
(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกกอนครบวาระตองยนหนงสอลาออกตอประธานกรรมการ
บรษทโดยการลาออกมผลตงแตวนทใบลาออกมาถงทบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาแตงตง
กรรมการอนทมคุณสมบตครบถวนทดแทนกรรมการทลาออก โดยใหดารงตาแหนงเทาวาระทยงเหลออยู
ของกรรมการซงตวแทนคณะกรรมการบรษทจะตองแตงตงกรรมการตรวจสอบใหครบถวนภายในเกาสบ (90)
วน นบแตวนทกรรมการตรวจสอบคนนนลาออก
ในกรณทกรรมการตรวจสอบพนจากตาแหนงทงคณะ เพราะเหตุอนนอกจากขาดคุณสมบต หรอ มลกษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบทพนจากตาแหนงยงคงตองอยูรกษาการในตาแหนงเพยงเทาทจาเป็น
จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารบหนาท
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สวนท 3 กฎบตรคณะกรรมการ
1. กฎบตรของคณะกรรมการบรษท
วตถุประสงค์
คณะกรรมการบรษทเป็นผูมบทบาทสาค ในการกาหนดนโยบาย วสยทศน์ กลยุทธ์ ทศทางในการดาเนนธุรกจ
เพอประโยชน์สูงสุดของบรษท และมความรบผดชอบตอผลการปฏบตหนาทตอผูถอหุน คณะกรรมการบรษทตองปฏบต
หนาทดวยความซอสตย์สุจรต ระมดระวง รอบคอบ เป็นธรรมตอผูมสวนไดเสยทุกฝ่ายภายใตหลกการกากบดูแลกจการทด
ตลอดจนตดตามกากบดูแลการปฏบตงานของฝ่ายจดการ ใหสาเรจลุลวงตามเป้าหมายของบรษท ภายใตกรอบนโยบาย
กฎหมาย วตถุประสงค์ ขอบงคบของบรษท มตทประชุมคณะกรรมการและมตทประชุมผูถอหุน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษท
1. คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการ
ทงหมดตองมถนทอยูในราชอาณาจกรไทย
2. คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการทเป็นผูบรหาร และ/หรอ กรรมการทไมเป็นผูบรหาร และกรรมการอสระ
โดยมกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด และไมนอยกวา3 คน คุณสมบตของกรรมการ
อสระเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากบตลาดทุน และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยทเกยวของ
กาหนด
3. คณะกรรมการบรษท เลอกบุคคลหนงเพอทาหนาทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษท โดยเลขานุการคณะกรรมการ
บรษท จะเป็นกรรมการหรอไมกได
4. ทประชุมผูถอหุนเป็นผูแตงตงกรรมการ ตามหลกเกณฑ์และวธการดงตอไปน
4.1. ผูถอหุนคนหนง มคะแนนเสยงเทากบจานวนหุนทตนถอ โดยหนงหุนเทากบหนงเสยง
4.2. ผูถอหุนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยู เพอเลอกบุค คลคนเดยว หรอหลายคนเป็นกรรมการกได ในกรณท
เลอกตงบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผูใดมากนอยเพยงใดไมได
4.3. บุคคลซงไดรบคะแนนเสยงสูงสุดตามลาดบลงมาเป็นผูไดรบการเลอกตงเป็นกรรมการ เทาจานวนกรรมการ
ทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบุคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยง
เทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผูเป็นประธานในทประชุมเป็นผูออกเสยงช
ขาด
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คุณสมบตของคณะกรรมการบรษท
1. กรรมการบรษทตองมคุณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกาหนดไวในพระราชบ

ตบรษท มหาชนจากด

พ.ศ. 2535 (และตามทไดมการแกไขเพมเตม) รวมทงตองไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความ
ไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเป็นผูถอหุนตามทคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ประกาศ
กาหนด โดยจะตองเป็นบุคคลทมชออยูในระบบขอมูลรายชอกรรมการและผูบรหารของบรษททออกหลกทรพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทุนวาดวยหลกเกณฑ์การแสดงชอบุคคลในระบบขอมูลรายชอกรรมการและผูบรหาร
ของบรษททออกหลกทรพย์
2. เป็น บุค คลทมคุณ ธรรม จรยธรรมและประวตการทางานทด และมเวลาเพยงพอทจะอุทศความรู ความสามารถ
และปฏบตหนาทใหแกบรษทอยางเตมท
3. มความรูหรอประสบการณ์ในดานการบรหารธุรกจ หรอดานการเงน บ ช หรอดานอนๆ ทคณะกรรมการเหนควร
4. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถอหุนไดทุกครง ยกเวนกรณมเหตุจาเป็นหรอสุดวสย
5. กรรมการบรษทไมสามารถประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเป็นการแขงขนกบกจการของบรษทหรอ
เขาเป็ นหุนสวน หรอกรรมการในนตบุคคลอนทมสภาพอยางเดยวกนและเป็น การแขงขนกบกจการของบรษท
ไมวาจะทาเพอประโยชน์ของตนหรอประโยชน์ของบุคคลอน เวนแตจะแจงใหทประชุมผู ถอหุนทราบกอนทจะม
มตแตงตง
6. กรรมการบรษทตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในส

าทบรษททาขนไมวาโดยตรง หรอ

โดยออม หรอถอหุน หุนกู เพมขนหรอลดลงในบรษท หรอบรษทในเครอ
7. คุณสมบตอนทอาจกาหนดเพมเตมเพอใหสอดคลองกบกฎหมายและความเหมาะสมอนๆ ในภายหลง
หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
1. ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง ความซอสตย์สุจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชน์ของบรษท
และใหเป็นไปตามกฎหมาย วตถุประสงค์ และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของทประชุมผูถอหุน รวมถงขอบงคบ
ของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ ใหเป็ นไป
ตามหลกการกากบดูแลกจการทด
2. มหนาทกาหนดวสยทศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกจ งบประมาณประจาปี โดยสนบสนุนการ
นานวตกรรมและเทคโนโลยมาใชเพอเพมคุณคาใหแกกจการ รวมทงกากบดูแลดานเทคโนโลยสารสนเทศ รวมทง
กาหนดทศทางการดาเนนงานของบรษท และกากบควบคุมดูแลใหฝ่ายบรหารดาเนนการใหเป็นไปตามนโยบายท
กาหนดไว อยางมประสทธภาพและประสทธผลเพอเพมมูลคาทางเศรษฐกจสูงสุดใหแกผูถอหุน และการเตบโต
อยางยงยน
3. ควบคุม กากบ ดูแล ตดตามผลการดาเนนงาน ใหฝ่ายจดการดาเนนการใหเป็นไปตามนโยบายและงบประมาณ
ทกาหนดไวอยางมประสทธภาพ รวมทงพจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงกลาวอยางสมาเสมอ
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4. รบผดชอบตอผูถอหุนโดยสมาเสมอ ดาเนนงานโดยรกษาผลประโยชน์ ข องผูถอหุน มการเปิดเผยขอมูล ทเป็ น
สาระสาค ตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มมาตรฐานและโปรงใส
5. ประเมนผลการปฏบตงานและกาหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบรหารระดบสูง
6. รบผดชอบตอผลประกอบการและการปฏบตหนาทของฝ่ายบรหาร โดยใหมความตงใจและระมดระวง ในการ
ปฏบตงาน
7. กากบดูแลใหมการกาหนดเป้าหมายการดาเนนธุรกจทชดเจน และวดผลได เพอใชเป็ น แนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏบตงาน โดยพจารณาถงความเป็นไปได และสมเหตุสมผล
8. กากบดูแลใหมการดาเนนธุรกจ และปฏบตงานอยางมจรยธรรม
9. กากบดูแลใหฝ่ายบรหารมระบบการบรหารความเสยงอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ
10. พจารณาตดสนใจในเรองทมสาระสาค เชน นโยบายและแผนธุรกจโครงการลงทุนขนาดให อานาจการบรหาร
การไดมาหรอจาหนายไปซงทรพย์สน และรายการอนใดทกฎหมายกาหนด
11. กาหนดอานาจและระดบการอนุมตในการทาธุรกรรม และการดาเนนการตางๆ ทเกยวของกบงานของบรษทใหคณะ
หรอบุคคลตามความเหมาะสม และใหเป็นไปตามขอกฎหมายทเกยวของโดยจดทาเป็ นคูมออานาจดาเนนการ และ
ใหมการทบทวนอยางนอยปีละ1 ครง
12. จดใหมระบบบ ช การรายงานทางการเงนและการสอบบ ชทเชอถอได รวมทงดูแลจดใหมกระบวนการในการ
ประเมนความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. จดใหมการทางบดุล และงบกาไรขาดทุนของบรษท ณ วนสนสุดรอบระยะเวลาบ ชของบรษท ซงผูสอบบ ช
ตรวจสอบแลวนาเสนอตอทประชุมผูถอหุนเพอพจารณาและอนุมต
14. รกษาผลประโยชน์ข องผูถอหุน ดาเนนการใหบรษทมระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในทม
ประสทธผล และควบคุมใหมการกากบดูแลใหมการเปิ ดเผยขอมูล รวมทงจดทารายงานตางๆ ใหถู กตองครบถวน
และเป็นไปตามเกณฑ์ทกฎหมาย ประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของสานกงานคณะกรรมการ
กากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
15. รบทราบรายงานการตรวจสอบทสาค ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทงตรวจสอบ
บ ช และทปรกษาฝ่ายตางๆ ของบรษท และมหนาทกาหนดแนวทางในการปรบปรุงแกไข
16. พจารณาโครงสรางการบรหารงาน แตงตงคณะกรรมการบรหาร กรรมการผูจดการหรอประธานเจาหนาทบรหาร
และคณะกรรมการชุดยอยอนๆ ตามความเหมาะสม
17. จดใหมการประชุมผูถอหุนสาม ประจาปีภายใน 4 เดอน นบแตวนสนสุดของรอบปีบ ชของบรษท
18. ใหความเหนชอบในการเสนอแตงตงผูสอบบ ช และพจารณาคาสอบบ ชประจาปี เพอนาเสนอตอผูถอหุ นในการ
พจารณาอนุมตแตงตง
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19. รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการในการจดทารายงานทางการเงนโดยแสดงควบคูกบรายงานของ
ผูสอบบ ชไวในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรองสาค ๆ ตามนโยบายขอพงปฏบตทดสาหรบกรรมการ
บรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
20. มอานาจแตงตง มอบหมาย หรอแนะนาใหอนุกรรมการหรอคณะทางานเพอพจารณาหรอปฏบตในเรองใดเรองหนง
ทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร
21. กากบดูแลการปฏบตงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเป็นไปตามกฎบตรทกาหนดไว
22. มอานาจพจารณาและอนุ ม ตเรองใดๆ ทจาเป็น และเกยวเนองกบบรษท หรอทเหนวาเหมาะสมเพอประโยชน์
ของบรษท
23. ตดตามดูแลความเพยงพอของสภาพคลองทางการเงนและความสามารถในการชาระหน และกลไกทจะชวยให
บรษทสามารถกอบกูฐานะทางการดาเนนงานในกรณทกจการประสบปั หาทางการเงน ตลอดจนดูแลใหพนกงาน
มความรูความเขาใจในการบรหารจดการทางการเงนและกองทุนสารองเลยงชพ
24. พจารณาจดทารายงานความยงยนตามความเหมาะสม
25. กากบดู แลใหบรษทจดทาแผนสบทอดตาแหนง (Succession Plan) เพอเป็นการเตรยมสบทอดตาแหนงประธาน
เจาหนาทบรหาร และผูบรหารระดบสูง โดยตองดาเนนการใหประธานเจาหนาทบรหารรายงานผลการดาเนนงาน
ตามแผนสบทอดตาแหนงตอคณะกรรมการเพอทราบเป็นระยะ อยางนอยปีละ 1 ครง
26. มอบอานาจใหกรรมการคนหนงคนใดหรอหลายคนหรอบุคคลอนกระทาการอยางใดอยางหนงแทนคณะกรรมการ
บรษท ทงนการมอบอานาจดงกลาว ผูไดรบมอบอานาจนนตองไมมอานาจอนุมตรายการทบุคคลดงกลาวหรอบุคคล
ทอาจมความขดแยง (“บุคคลทอาจมความขดแยง” ใหมความความหมายตามทกาหนดไวในประกาศของ
คณะกรรมการกากบหลกทรพย์และหลกทรพย์ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ) มสวนไดเสยหรออาจมความขดแยง
ทางผลประโยชน์ในลกษณะอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย (ถาม) เวนแตเป็นการอนุมตรายการทเป็นลกษณะการ
ดาเนนธุ รกรรมทเป็น ไปตามนโยบายและหลกเกณฑ์ท คณะกรรมการบรษทไดอนุม ตไว ซงเป็นไปตามกฎหมาย
วาดวยหลกทรพย์ แ ละตลาดหลกทรพย์ และขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพย์
แหงประเทศไทยหรอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
นอกจากน เรองดงตอไปน จะกระทาไดตอเมอไดรบอนุมตจากทประชุมผูถอหุนกอน
-

เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดมตทประชุมผูถอหุน

-

การทารายการทกรรมการมสวนไดเสยและอยูในขายทกฎหมาย หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพย์ระบุใหตอง
ไดรบอนุมตจากทประชุมผูถอหุน

-

นอกจากน ในกรณดงตอไปนจะตองไดรบความรบเหนชอบจากทประชุมคณะกรรมการและทประชุมผูถอหุนดวย
คะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงทงหมดของผูถอหุนทเขาประชุมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
• การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาค ใหแกบุคคลอน
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• การรบซอหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอนหรอบรษทเอกชนอนมาเป็นของบรษท
• การทา แกไข หรอเลกส า เกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาค
การมอบหมายใหบุ ค คลอนเขาจดการธุร กจของบรษท หรอการรวมกจการกบบุค คลอนโดยม
วตถุประสงค์จะแบงกาไรขาดทุนกน
• การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณห์สนธหรอขอบงคบของบรษท
• การออกหุนใหมเพอชาระแกเจาหนของบรษท ตามโครงการแปลงหนเป็นทุน
• การเพมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบรวม หรอเลกบรษท
• เรองอนใดตามทกฎหมายกาหนด
ทงน เรองใดทกรรมการมสวนไดเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชน์กบบรษทหรอบรษทยอย กรรมการซงม
สวนไดเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชน์ดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน
27. คณะกรรมการตองประเมนผลการปฏบตดวยตนเอง และประเมนผลการปฏบตงานโดยรวม
นอกจากน คณะกรรมการยงมขอบเขตหนาทในการกากบดูแลใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์
และตลาดหลกทรพย์ ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย์ อาท การทารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจาหนายไป
ซงทรพย์สน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย หรอตามประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และ
ตลาดหลกทรพย์ คณะกรรมการกากบตลาดทุน หรอกฎหมายทเกยวของกบธุรกจของบรษท
การเลือกตงกรรมการบรษทและวาระการดารงตาแหนง
การเลอกตงกรรมการของบรษทใหกระทาโดยทประชุมผูถอหุน ทงน ใหกระทาตามหลกเกณฑ์ ดงน
1. ผูถอหุนคนหนงมคะแนนเสยง เทากบ 1 หุน ตอ 1 เสยง
2. ในการเลอกตงกรรมการอาจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเป็นรายบุ คคลคราวละคนหรอคราวละหลายๆ
คน ตามแตทประชุม ผูถอหุนจะเหนสมควร แตในการลงมตแตละครง ผูถอหุ นตองออกเสยงดวยคะแนนเสยงทม
ตามขอ 1. ทงหมดจะแบงคะแนนเสยงแกคนใดมากนอยเพยงใดไมได ดงนน ผูถอหุนไมสามารถแบงคะแนนเสยงของ
ตนในการเลอกตงกรรมการ เพอใหผูใดมากนอยตาม มาตรา 70 วรรคหนงแหง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เทานน)
3. ในการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการใหใชเสยงขางมาก หากมคะแนนเสยงเทากน ใหผูเป็ นประธานทประชุม
เป็นผูออกเสยงชขาด
4. เมอกรรมการคนใดลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกใหมผลตงแตวนทใบลาออกไปถงบรษท
กรรมการบรษทซงลาออกดงกลาว จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนบรษทมหาชนทราบดวยกได
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วาระการดารงตาแหนง
1. ในการประชุมสาม ประจาปีทุกครง ใหกรรมการบรษทออกจากตาแหนงจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด
ถาจานวนกรรมการบรษทไมสามารถแบงออกใหตรงเป็น 3 สวนได ใหออกโดยจานวนใกลทสุดกบจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทงหมด โดยกรรมการบรษทซงพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการเลอกตงใหมอกได กรรมการท
จะตองออกจากตาแหนงในปีแรก และปีทสองหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากวาผูใดจะออก สวนปีหลงๆ ตอไป
ใหกรรมการทอยูในตาแหนงนานทสุดเป็นผูออกจากตาแหนง
2. ในกรณทตาแหนงกรรมการบรษทวางลง เพราะสาเหตุอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระไมนอยกวา
2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทเลอกบุคคลซงมคุณ สมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายวาดวยบรษท
มหาชนจากด กฎหมายหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ และกฎหมายอนทเกยวของกบธุรกจของบรษทกาหนดตง
กรรมการบรษทแทนตาแหนงทวางในการประชุมคณะกรรมการบรษทคราวถดไป บุคคลซงเขาเป็นกรรมการบรษท
ดงกลาว จะอยูในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยูของกรรมการบรษททตนแทน
3. กรรมการผูออกจากตาแหนงจะเลอกตงใหเขารบตาแหนงอกกได ทงน นอกจากพนจากตาแหนงตามวาระแลว
กรรมการพนจากตาแหนงเมอ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามทกฎหมายกาหนด
(ง) ทประชุมผูถอหุนมมตใหออก
(จ) ศาลมคาสงใหออก
ทประชุมผูถอหุนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยง
ไมนอยกวาสามในสของจานวนผูถอหุนซงมาประชุมและมสทธออกเสยง และมหุนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของ
จานวนหุนทถอโดยผูถอหุนทมาประชุมและมสทธออกเสยง
การประชุมคณะกรรมการบรษท
1. คณะกรรมการบรษทตองจดใหมการประชุมเพอรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทอยางนอย 3 เดอนตอครง และ
ควรจดใหมการประชุมไมนอยกวา 6 ครงตอปี และในกรณทคณะกรรมการไมไดมการประชุมทุกเดอน คณะกรรมการ
ควรกาหนดใหฝ่ายจดการรายงานผลการดาเนนงานเพอใหคณะกรรมการบรษททราบในเดอนทบรษทไมไดมการ
ประชุม เพอใหคณะกรรมการสามารถกากบควบคุมและดูแลการปฏบตงานของฝ่ายจดการไดอยางตอเนองและทน
การณ์ โดยในการประชุม กรรมการตองแสดงความเหน และใชดุลยพนจอยางเป็นอสระ กรรมการควรเขาประชุม
ทุก ครง นอกเหนอจากมเหตุสุดวสย ซงตองแจงตอเลขานุ ก ารคณะกรรมการบรษทเป็นการลวงหนา บรษทตอง
รายงานจานวนครงทเขารวมประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจาปี
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2. ใหประธานกรรมการ หรอผูทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูกาหนดวน เวลาและสถานทในการประชุม
คณะกรรมการบรษท ซงสถานททประชุ มนนอาจกาหนดเป็นอยางอนนอกเหนอไปจากทองทอนเป็นทตงสานกงาน
ให ของบรษท หรอจงหวดใกลเคยงกได หรอสถานทอนใดตามทเหนสมควร โดยทเป็นไปตามทระบุใ นขอบงคบของ
บรษท หากประธานกรรมการหรอผูทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการมไดกาหนดสถานททประชุม ใหใชสถาน
ทตงสานกงานให ของบรษทเป็นสถานทประชุม
3. เลขานุการคณะกรรมการบรษท หรอผูทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการ จะตองจดสงหนงสอเช ประชุมใหแก
กรรมการทุกคน เพอใหทราบถง วนเวลา สถานทและวาระการประชุม โดยจดสงเป็นการลวงหนาอยางนอย 7 วนกอน
วนประชุม เวนแตกรณจาเป็นรบดวน เพอรกษาสทธหรอประโยชน์ของบรษท จะแจงการนดประชุมโดยวธอน หรอ
กาหนดวนประชุมใหเรวกวานนกได และใหเลขานุการคณะกรรมการบรษทเป็นผูรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม
จากกรรมการและฝ่ายจดการ เพอจดสงใหคณะกรรมการลวงหนา และเอกสารดงกลาวตองใหขอมูลทเพยงพอตอการ
ตดสนใจและใชดุลยพนจอยางเป็นอสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบรษทจะตองเป็นผูบนทก
ประเดนในการประชุม เพอจดทาเป็นรายงานการประชุมซงตองมเนอหาสาระครบถวน และเสรจสมบูรณ์ภายใน 14 วน
นบตงแตวนประชุ มเสรจสน เพอเสนอใหประธานคณะกรรมการบรษทลงนาม และจะตองจดใหมระบบการจดเกบทด
สะดวกตอการคนหาและรกษาความลบไดด
4. การประชุมคณะกรรมการบรษท ตองมกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดจงครบ
เป็นองค์ประชุม และใหประธานกรรมการทาหนาทเป็นประธานในทประชุมคณะกรรมการ ในกรณทประธานกรรมการ
ไมอยูในทประชุม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเป็นประธานท
ประชุม ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชุมเลอกกรรมการ
คนหนงเป็นประธานทประชุม
5. กรรมการบรษททมสวนไดเสยในเรองใด หามมใหแสดงความเหนและไมมสทธออกเสยงลงมตในเรองนน
6. การวนจฉยชขาดในทประชุ ม คณะกรรมการบรษท ใหถอเสยงขางมากของจานวนกรรมการทเขารวมประชุ ม
โดยกรรมการคนหนงมเสยง 1 เสยงในการลงคะแนน ในกรณทคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชุมออกเสยง
เพมขนอกหนงเสยงเป็นเสยงชขาด อยางไรกตาม ความเหนของกรรมการบรษทคนอนๆ ทมไดลงมตเหนดวย ใหระบุ
ไวในรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบรษทสามารถเช ผูทเกยวของ ไดแก คณะกรรมการชุดยอย ผูบรหาร ผูสอบบ ช ผูตรวจสอบภายใน
นกกฎหมาย หรอพนกงานของบรษททงบรษทให และบรษทยอย (ถาม) ใหเขารวมประชุม หารอ ชแจง หรอตอบ
ขอซกถามได
ทงน สาหรบรายงานการประชุม ใหเลขานุการคณะกรรมการบรษท หรอผูทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
เป็นผูจดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษท
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2. กฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
วตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการทมความเป็ นอสระ ทาหนาทตรวจสอบการดาเนนกจการ
ของบรษท สอบทานประสทธผลของการควบคุมภายในเพอใหมความมนใจวาการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ เป็นไป
อยางมประสทธภาพ ถู กตองตามกฎหมาย สอดคลองตามระเบยบการปฏบตงานทด การบรหารกจการดาเนน
ไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพ และเกดประสทธผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยงทาหนาทในการสอบทานรายงาน
ทางการเงนของบรษทรวมกบผูสอบบ ช เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษท มความนาเชอถอ มการเปิดเผย
ขอมู ลอยางครบถวนถู กตองเป็นไปตามมาตรฐานและขอกาหนดทเกยวของ สรางความมนใจและความนาเชอถอแก
ผูลงทุน และผูมสวนไดสวนเสยวามการตรวจสอบและกากบดูแลกจการอยางรอบคอบ มความยุตธรรม โปรงใส และมการ
ดาเนนธุรกจตามหลกการกากบดูแลกจการทด
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบรษท ทเป็ นอสระไมนอยกวาสาม (3) คน และมคุณ สมบตตาม
พ.ร.บ.หลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของสานกงาน
คณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมทกษะความชานา ทเหมาะสมตามภารกจทไดรบมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย
1 คน ตองมความรูความเขาใจหรอมประสบการณ์ดานการบ ชหรอการเงน
3. ใหคณะกรรมการของบรษท หรอคณะกรรมการตรวจสอบเลอกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และอาจแตงตงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพอชวยเหลอในการดาเนนงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกยวกบการนดหมายการประชุม จดเตรยมวาระการประชุม นาสงเอกสารประกอบการประชุม และบนทก
รายงานการประชุม
คุณสมบตของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการของบรษทและไดรบอนุมตจากทประชุมผูถอหุนของบรษท
2. มคุ ณ สมบตตามทกาหนดในกฎหมายวาดวยบรษทมหาชน กฎหมายวาดวยหลกทรพย์แ ละตลาดหลกทรพย์
และ รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
แหงประเทศไทย
3. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองเป็นผู มความรูดานการบ ชและการเงนทเพยงพอทจะสามารถทาหนาท
ในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได
4. กรรมการตรวจสอบจะตองเป็นกรรมการอสระ โดยมคุณสมบตดงน
4.1. ถอหุนไมเกนรอยละหนง (1) ของจานวนหุนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทให บรษทยอยบรษท
รวม ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุม ของบรษท ทงนนบรวมการถอหุนของผูทเกยวของของกรรมการ
อสระรายนนๆ ดวย
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4.2. ไมเป็ นหรอเคยเป็นกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลูกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจาหรอ
ผูมอานาจควบคุมของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกบผูถอหุนรายให หรอ
ของผูมอานาจควบคุมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปี กอนวนท
ยนคาขออนุ าตตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ ทงนลกษณะตองหาม
ดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเป็นขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการซงเป็นผูถอหุนรายให
หรอ ผูมอานาจควบคุมของบรษท
4.3. ไมเป็น บุคคลทมความสมพนธ์ ทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท เป็นบดา
มารดา คู สมรส พนอง และบุตร รวมทงคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอน ผู บรหาร ผู ถอหุนรายให
ผูมอานาจควบคุม หรอบุคคลทจะไดรบการเสนอใหเป็นกรรมการ ผูบรหารหรอผูมอานาจควบคุมของบรษทหรอ
บรษทยอย (ถาม)
4.4. ไมมหรอเคยมความสมพนธ์ทางธุรกจกบบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจ
ควบคุ มของบรษทในลกษณะทอาจเป็นการขดขวางการใชวจารณ าณอยางอสระของตนรวมทงไมเป็นหรอ
เคยเป็นผูถอหุนทมนยหรอผูมอานาจควบคุมของผูทมความสมพนธ์ทางธุ รกจกบบรษท บรษทให บรษทยอย
บรษทรวม ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปี กอนวนทยนคาขออนุ าตตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์
ทงน ความสมพนธ์ทางธุรกจตามทกลาวขางตน รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเป็นปกตเพอประกอบ
กจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย์ รายการเกยวกบสนทรพย์หรอบรการ หรอการใหหรอรบความ
ชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกูยม คาประกน การใหสนทรพย์เป็ น หล กประกนหนสน รวมถง
พฤตการณ์อนทานองเดยวกน ซงเป็น ผลทาใหบรษทหรอคู ส ามภาระหนทตองชาระตออกฝ่ ายหนง
ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพย์ทมตวตนสุทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา
ทงน การคานวณภาระหนดงกลาวใหเป็นไปตามวธการคานวณมูลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศ
คณะกรรมการกากบตลาดทุนวาดวยหลกเกณฑ์ในการทารายการทเกยวโยงกน โดยอนุโลม แตในการพจารณา
ภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ปีก อนวนทมความสมพนธ์ทางธุรกจกบบุคคล
เดยวกน
4.5. ไมเป็นหรอเคยเป็นผูสอบบ ชของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวมผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจ
ควบคุม ของบรษท และไมเป็นผูถอหุนทมนย ผูมอานาจควบคุม หรอหุ นสวนของสานกงานสอบบ ช ซงม
ผูสอบบ ชของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผู ถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท
สงกดอยูเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปี กอนวนทยนคาขออนุ าต
ตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
4.6. ไมเป็นหรอเคยเป็น ผูใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเป็น ทปรกษากฎหมายหรอทปรกษา
ทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปี จ ากบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม
ผูถอหุนรายให หรอผู มอานาจควบคุม ของบรษท และไมเป็ น ผู ถอหุนทมนย ผู มอานาจควบคุ ม หรอ
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หุนสวน ของผูใหบรการทางวชาชพนน เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปี
กอนวนทยนคาขออนุ าต ตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
4.7. ไมเป็นกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเป็นตวแทนของกรรมการของบรษท ผูถอหุนรายให หรอผูถอหุน
ซงเป็นผูทเกยวของกบผูถอหุนรายให
4.8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเป็นการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอ
ไมเป็น หุนสวนทมนยในหางหุ นสวน หรอเป็ นกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลูกจาง พนกงาน ทปรกษา
ทรบเงนเดอนประจาหรอถอหุนเกนรอยละ 1 ของจานวนหุนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบ
กจการทมสภาพอยางเดยวกนและเป็นการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย
4.9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเป็นอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท
4.10. กรรมการอสระตามคุณ สมบตขางตนอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการดาเนน
กจการของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจ
ควบคุมโดยมการตดสนใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได
4.11. เป็นผูทสามารถปฏบตหนาทและแสดงความเหน หรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายได
อยางเป็นอสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบรหารหรอผูถอหุ นรายให ของบรษท รวมทงผูทเกยวของ
หรอ าตสนทของบุคคลดงกลาว
4.12. เป็นผูทไดรบความเชอถอและเป็นทยอมรบโดยทวไป
4.13. สามารถอุทศเวลาอยางเพยงพอในการดาเนนหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหนาท
1. สอบทานรายงานทางการเงนเพอใหมนใจวา มความถูกตองและเชอถอได รวมถงการเปิดเผยขอมูลอยางเพยงพอ
โดยการประสานงานกบผู สอบบ ชภายนอก และผูบรหารทรบผดชอบจดทารายงานทางการเงนประจาปี
และรายไตรมาส
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษท ใหมความเหมาะสมและมประสทธผล โดยอาจเสนอแนะใหมการสอบ
ทานหรอตรวจสอบรายการใดทเหนวาจาเป็นและเป็ นสงสาค พรอมทงนาขอเสนอแนะเกยวกบการปรบปรุงแกไข
ระบบการควบคุมภายในทสาค และจาเป็นเสนอคณะกรรมการบรษท โดยสอบทานรวมกบผูสอบบ ชภาย นอก
และผูจดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏบตตาม พ.ร.บ.หลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ
ระเบยบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
และกฎหมายอนๆ ทเกยวของกบบรษท
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4. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงบุคคลซงมความเป็นอสระทาหนาทผูสอบบ ช เพอใหดาเนนการตรวจสอบบ ช
ระบบควบคุม และงบการเงนของบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอานาจและความรบผดชอบในการคดเลอก
ประเมนผล เสนอคาตอบแทน และกากบดูแ ลการทางานของผูสอบบ ช หรอการดาเนนการตรวจสอบอนใด รวมถง
สอบทาน หรอใหความเชอมนบรษทของผูสอบบ ชตอคณะกรรมการบรษท
ผูตรวจสอบบ ชและสานกงานสอบบ ชแตละแหงจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมอานาจในการอนุมตเงอนไขและคาบรการเบองตนสาหรบบรการดานการตรวจสอบและบรการอนทเสนอ
โดยผูตรวจสอบบ ช
ทงน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหคาแนะนาตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอผู ถอหุนในการประชุมสาม
ประจาปีผูถอหุนเพออนุมตแตงตงผูตรวจสอบบ ชและคาบรการตรวจสอบบ ช
5. ประชุมหารอรวมกบผูบรหารและผูตรวจสอบบ ชตามความเหมาะสม เกยวกบปั หาและขอจากดในการตรวจสอบ
รวมถงการดาเนนการของฝ่ายบรหารตอปั หาหรอขอจากดนนๆ และนโยบายการบรหารและการประเมนความเสยง
ของบรษท รวมถงความเสยงทางการเงนทสาค และมาตรการของฝ่า ยบรหารในการควบคุมและลดความเสยง
ดงกลาว นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบยงตองดาเนนการแกไขความขดแยงใดๆ ระหวางผูบรหารกบผูสอบบ ช
ทเกยวของกบรายงานทางการเงน รวมทงเขารวมประชุมกบผูสอบบ ชโดยไมมฝ่ายจดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปีละ 1 ครง
6. สงเสรมและสรางความมนใจเกยวกบความเป็นอสระของผู สอบบ ช คณะกรรมการตรวจสอบตองหารอกบ
ผูสอบบ ชเกยวกบความเป็นอสระจากฝ่ายบรหารและบรษท รวมถงความสมพนธ์ใดๆ หรอบรการใดๆ ระหวาง
ผูสอบบ ชกบบรษท ตลอดจนความสมพนธ์อนใดทอาจสงผลกระทบตอความเทยงธรรมของผูสอบบ ช
7. สอบทานรายงานทางการเงนของบรษท มาตรฐานการบ ช และนโยบายบ ช และการเปลยนแปลงทสาค เกยวกบ
มาตรฐานบ ช หลกการ หรอแนวทางปฏบต รวมถงการตดสนใจทางบ ชทสาค ทสงผลกระทบตอรายงานทาง
การเงนของบรษท ซงรวมถงทางเลอก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดสนใจดงกลาว
8. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน์ ใหเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย์ ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอบรษท
และมการเปิดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
9. สอบทานและอนุมตหรอใหสตยาบนในธุรกรรมใดๆ ระหวางบรษทกบบุคคลทเกยวของ ซงเป็นธุรกรรมทถูกกาหนดให
เปิดเผยขอมูลตามกฎเกณฑ์ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
10. พจารณาความเป็นอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนในการพจารณาแตงตง โยกยาย
เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ประเมนผลงานของเจาหนาทหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบ
การตรวจสอบภายใน
11. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษท ตามวธการและมาตรฐานทยอมรบโดยทวไป
12. สอบทานใหบรษทมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ
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13. รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบรษททราบอยางนอยปีละ 4 ครง
14. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางองและแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอร์รปชนของกจการ
ตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรต
15. ในการปฏบตงานตามขอบเขตหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอานาจเช ใหฝ่ายจดการ ผูบรหาร หรอพนกงาน
ของบรษททเกยวของมาใหความเหน เขารวมประชุมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของหรอจาเป็น
16. ใหมอานาจวาจางทปรกษา หรอบุ ค คลภายนอก ตามระเบยบของบรษทมาใหความเหนหรอใหคาปรกษา
ในกรณจาเป็น
17. จดทารายงานการกากบดูแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวในรายงานประจาปีข องบรษท
ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดงตอไปน
ก) ความเหนเกยวกบความถูกตองครบถวน เป็นทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท
ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคุมภายในของบรษท
ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ ขอกาหนดตลาด
หลกทรพย์แหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธุรกจของบรษท
ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผูสอบบ ช
จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
ช) ความเห นหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากก ารปฏบตหนาท
ตามกฎบตร (Charter)
ซ) รายการอนใดทเหนวาผูถอหุนและผูลงทุนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาท และความรบผดชอบ
ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
18. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมนผลการปฏบตงานโดยการประเมนตนเอง และรายงานผลการประเมนพรอมทง
ปั หาอุปสรรคในการปฏบตงานทอาจเป็นเหตุใ หการปฏบตงานไมบรรลุวตถุ ประสงค์ในการจดตงคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบทุกปี
19. พจารณาทบทวนและปรบปรุงกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ
20. ในกรณทพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทา ซงอาจมผลกระทบอยางมนยสาค ตอฐานะการเงน
และผลการดาเนนงานของบรษท เชน รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ ขอสงสย หรอสนนษฐานวาอาจม
การทุจ รต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองทสาค ในระบบการควบคุม ภายใน การฝ่าฝื นกฎหมายวาดวย
หลกทรพย์แ ละตลาดหลกทรพย์ ขอกาหนดตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย เป็นตน ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอดาเนนการปรบปรุงแกไขภายในระยะเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร
หากคณะกรรมการบรษทหรอผูบรหารไมดาเนนการใหมการปรบปรุงแกไขภายในเวลาตามทคณะกรรมการตรวจสอบ
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เหนสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระทาดงกลาวตอสานกงาน
คณะกรรมการกาหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ หรอตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย
21. ดูแลใหบรษทมชองทางการรบแจงเบาะแสและขอรองเรยนตางตางๆ เกยวกบรายงานในงบการเงนทไมเหมาะสมหรอ
ประเดนอน โดยทาใหผูแจงเบาะแสมนใจวา มกระบวนการสอบทานทเป็ นอสระ และมการดาเนนการตดตามท
เหมาะสม
22. ในกรณจาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรกษาจากทปรกษาภายนอก หรอ ผูเชยวชา ทางวชาชพ
เกยวกบการปฏบตงานตรวจสอบ โดยบรษทเป็นผูรบผดชอบคาใชจายตามระเบยบของบรษท
23. ปฏบตงานอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายภายในขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหนง
1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมวาระอยูในตาแหนงคราวละ3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซงพนจากตาแหนงตาม
วาระ อาจไดรบการแตงตงใหมอกได ทงน นอกจากการพนตาแหนงตามวาระดงกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบ
จะพนจากตาแหนงเมอ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณ สมบตการเป็น กรรมการตรวจสอบตามกฎบตรน หรอตามหลกเกณฑ์ข องตลาดหลกทรพย์
แหงประเทศไทย รวมถงกฎหมายทเกยวของ
(ง) พนวาระจากการดารงตาแหนงกรรมการบรษท
(จ) ทประชุมผูถอหุน หรอคณะกรรมการบรษทลงมตใหพนจากตาแหนง
(ฉ) ศาลมคาสงใหออก
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอประธานกรรมการบรษทโดยควรแจงเป็นหนงสอ
ลวงหนาอยางนอย1 เดอน พรอมเหตุ ผ ล โดยบรษทจะแจงเรองการลาออกพรอมสาเนาหนงสอลาออกให
ตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย ในกรณทกรรมการตรวจสอบพนจากตาแหนงทงคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทพนจากตาแหนงตองรกษาการในตาแหนงเพอดาเนนการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการต รวจสอบชุ ดใหม
จะเขารบหนาท
3. ในกรณทตาแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษท
แตงตงบุคคลทมคุณสมบตครบถวนขนเป็น กรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วน เพอใหกรรมการตรวจสอบม
จานวนครบตามทคณะกรรมการบรษทกาหนด โดยบุคคลทเขาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตาแหนงไดเพยง
วาระทยงคงเหลออยูของกรรมการตรวจสอบซงตนแทน
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ใหมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปีละ 4 ครง เพอพจารณางบการเงน รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและเรองอน ๆ หรอในกรณทฝ่ายบรหารจะมการทารายการเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอ
จาหนายไปซงสนทรพย์ ซงตองพจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของ
บรษท เพอใหเป็นไปตามหลกเกณฑ์การทารายการทเกยวโยงกน และรายการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย์
ตามทตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยประกาศกาหนด หรอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรยกประชุมเป็น
กรณพเศษ เพอพจารณาเรองจาเป็นเรงดวนอนๆ ไดตามแตจะเหนสมควร
2. ในการเช ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอเลขานุการคณะกรรมตรวจสอบ
โดยคาสงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สงหนงสอนดประชุมไปยงกรรมการตรวจสอบกอนวนประชุ มอยางนอย
7 วน เวนแตในกรณจาเป็นเรงดวนจะแจงการนดประชุมโดยวธอนหรอกาหนดวนประชุมใหเรวกวานนกได
3. องค์ประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวย กรรมการตรวจสอบไมนอยกวากงหนง ทงน ในกรณ
พจารณางบการเงนรายไตรมาสหรอประจาปี ตองมกรรมการตรวจสอบทมความรูประสบการณ์ใ นการสอบทาน
งบการเงนเขารวมประชุมดวย
4. กรณทประธานคณะกรรมการตรวจสอบตดภารกจไมสามารถเขารวมประชุมได ใหกรรมการตรวจสอบซงมาประชุม
เลอกกรรมการตรวจสอบคนหนงเป็นประธานในทประชุม กรรมการตรวจสอบทมสวนไดเสยในเรองใด หามมใหแสดง
ความเหนและไมมสทธออกเสยงลงมตในเรองนน
5. การวนจฉยชขาดในทประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบใหถอเสยงขางมากของจานวนกรรมการตรวจสอบ
ทเขารวมประชุม โดยกรรมการคนหนงมเสยง 1 เสยงในการลงคะแนน ในกรณทคะแนนเสยงเทากนใหประธาน
ในทประชุมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเพอเป็นเสยงชขาด อยางไรกตาม ความเหนของกรรมการตรวจสอบคนอน ๆ
ทมไดลงมตเหนดวยใหนาเสนอเป็นความเหนแยงตอคณะกรรมการบรษท
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเช ผูทเกยวของ ไดแก กรรมการบรษท ผูบรหาร ผูสอบบ ช ผูตรวจสอบภายใน
นกกฎหมาย หรอพนกงานของบรษท ทงบรษทให และบรษทยอย (ถาม) ใหเขารวมประชุม หารอ ชแจง หรอ
ตอบขอซกถามได
7. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผู รายงานผลการประชุ ม ตอทประชุม คณะกรรมการบรษทในคราวถดไป
เพอทราบทุกครง
8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอผูทไดรบมอบหมายเป็นผูบนทกรายงานการประชุม
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การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษท ในการประชุมคณะกรรมการบรษท
1. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทาดงตอไปน
ซงอาจมผลกระทบอยางมสาระสาค ตอฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบรษทเพอดาเนนการปรบปรุ งแกไขภายในระยะเวลาทคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหนสมควร
1.1. รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน์
1.2. ขอสงสย หรอขอสนนษฐานวาอาจมการทุ จ รต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองสาค ในระบบ
การควบคุมภายใน
1.3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอขอกาหนดใด ๆ ของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของ
2. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทถงสงทมผลกระทบอยางมสาระสาค ตอฐานะทาง
การเงนและผลการดาเนนงาน และไดมการหารอรวมกนกบคณะกรรมการบรษทและผู บรหารแลววาตองดาเนนการ
ปรบปรุง แกไข เมอครบกาหนดเวลาทกาหนดไวรวมกน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามการเพกเฉยตอการ
ดาเนนการแกไขดงกลาวโดยไมมเหตุผลอนสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานสงทพบดงกลาว
โดยตรงตอสานกงานกากบหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์หรอตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยได
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3. กฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง
วตถุประสงค์
คณะกรรมการบรษท ตระหนกถงความสาค ของระบบการกากบดูแลกจการทด จงไดพจารณาแตงตงคณะ
กรรมการบรหารความเสยง เป็นกรรมการชุดยอยของบรษท เพอทาหนาทกาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหาร
ความเสยงองค์กรกากบดูแล พจารณารายงานผลการบรหารความเสยงองค์ กรทงนเพอใหเป็นไปตามหลกการกากบดูแล
กจการทด คณะกรรมการบรษทจงเหนสมควรใหกาหนดกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเสยง ดงน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง
1. คณะกรรมการบรษทเป็ นผูแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยเลอกจากคณะกรรมการบรษทอยางนอย
จานวนหนง (1) คน และอยางนอยหนง (1) คนตองเป็นกรรมการอสระ รวมกนไมนอยกวาสาม (3) คน รวมกน
เป็นคณะกรรมการบรหารความเสยง ทงน ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยงอาจไดรบการแตงตงโดย
คณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารความเสยงและควรเป็นกรรมการอสระ
2. เป็น ผูมความเขาใจในธุ ร กจและมประสบการณ์ ตรงในธุ ร กจ เพอกาหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง
ใหครอบคลุม ทงองค์กร รวมทงกากบดูแลใหมระบบหรอกระบวนการบรหารจดการความเสยงเพอลดผลกระทบ
ตอธุรกจของบรษทอยางเหมาะสม
3. กาหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยงตองแตงตงเลขานุการ คณะกรรมการบรหารความเสยงโดยอาจเป็ น
หวหนาสายงานสนบสนุ น ธุ ร กจ หรอบุ คคลทคณะกรรมการบรหารความเสยงเหนสมควร ซงบุค คลดงกลาว
ตองสนบสนุนธุรกจ หรอบุ คคลทคณะกรรมการบรหารความเสยงเหนสมควรซงบุ คคลดงกลาวตองสนบสนุนและ
คอยชวยเหลอการทาหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยงตลอดจนการจดเตรยมวาระการประชุม และบนทก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหารความเสยง
คุณสมบตของกรรมการบรหารความเสยง
กรรมการบรหารความเสยง ตองมคุณสมบต ดงน
1. ไดรบแตงตงจากคณะกรรมการบรษท
2. มความรู ประสบการณ์ และความเชยวชา ในดานธุรกจของบรษท ดานกฎหมาย และดานอนๆ
3. มวุฒภาวะ และความมนคง กลาแสดงความเหนทแตกตาง และมความเป็นอสระ
4. สามารถอุทศเวลาในการทาหนาท
ขอบเขตอานาจหนาท
1. กาหนดนโยบาย และกรอบการบรหารความเสยงนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนุมต
2. กาหนด ทบทวนและพฒนานโยบายกรอบการบรหารความเสยงองค์กร
3. ตดตามกระบวนการบงชและประเมนความเสยง
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4. กากบดูแลและสนบสนุนใหมการดาเนนงานดานการบรหารความเสยงองค์กร สอดคลองกบกลยุทธ์แ ละเป้าหมาย
ทางธุรกจ รวมถงสภาวการณ์ทเปลยนแปลงไป
5. รายงานตอคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบความเสยงทสาค และนาเสนอวธการจดการ
ความเสยงนนๆ
6. พจารณารายงานผลการบรหารความเสยงองค์กร และใหขอคดเหนในความเสยงทอาจจะเกดขน รวมทงกาหนดแนว
ทางการกาหนดมาตรการควบคุ ม หรอบรรเทา และการพฒนาระบบการจดการบรหารความเสยงองค์กรใหม
ประสทธภาพอยางตอเนอง
7. พจารณารายงานผลการประเมนโอกาสทจะเกดการทุจรตขน รวมถงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจรตแบบตางๆ
เชน การจดทารายงานทางการเงนเทจ การทาใหสู เสยทรพย์สน การคอร์รปชน การทผูบรหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคุ ม ภายใน (management override of internal controls) การเปลยนแปลงขอมูลในรายงานทสาค
การไดมาหรอใชไปซงทรพย์สนโดยไมถูกตอง เป็นตน
8. รายงานผลการบรหารความเสยงองค์กรใหคณะกรรมการ รบทราบ และในกรณทมปั จ จย หรอเหตุก ารณ์ สาค
ซงอาจมผลกระทบตอบรษทอยางมนยสาค ตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอทราบและพจารณา
โดยเรวทสุด
9. ประชุมคณะกรรมการบรหารความเสยงอยางนอยปีละหนง (1) ครงเพอพจารณา หารอ และดาเนนการใดๆ ใหสาเรจ
ลุลวงตามหนาทความรบผดชอบ
10. ปฏบตหนาทอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหนง
กรรมการบรหารความเสยงดารงตาแหนงวาระไมเกนสาม (3) ปี
การประชุมคณะกรรมการบรหารความเสยง
คณะกรรมการบรหารความเสยง สามารถกาหนดจานวนครงของการประชุมไดตามความเหมาะสม เพอให
ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายได โดยตองไมนอยกวาปีละหนง (1) ครง
การรายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง
คณะกรรมการบรหารความเสยงตองรายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทเป็นประจา โดยอาจ
รายงานเรองทสาค และมตทประชุมใหคณะกรรมการบรษททราบทุกครงทมการประชุมคณะกรรมการบรหารความเสยง
และรายงานผลการปฏบตหนาทในปีทผานมาในรายงานประจาปีของบรษท ในการประชุมผูถอหุนดวย
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4. กฎบตรของคณะกรรมการบรหาร
วตถุประสงค์
คณะกรรมการบรหารตองปฏบตหนาท บรหารงานของบรษทใหเป็น ไปตามนโยบายดวยความระมดระวง
รอบคอบ ซอสตย์สุจรต ยดหลกการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล และกอใหเกดความชดเจนในเรององค์ประกอบ
วาระการดารงตาแหนง อานาจหนาทและความรบผดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบรหาร เพอใชเป็นแนวทางในการ
ปฏบตหนาทใหถูกตองตามกฎหมาย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหาร
1. คณะกรรมการบรหารไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยแตงตงกรรมการบรษทคนหนงทเป็น คณะ
กรรมการบรหารใหเป็นประธานกรรมการบรหาร
2. คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการอยางนอยสาม (3) คน ซงจะประกอบดวยกรรมการบรษทจานวนหนง
และอาจประกอบดวยผูบรหารของบรษท และ/หรอบุคคลภายนอกอกจานวนหนง
3. คณะกรรมการบรหารตองเป็นผูมความรู ความสามารถ ประสบการณ์ ท เหมาะสม ตลอดจนมความรูความเขาใจ
ถงคุณสมบต หนาท และความรบผดชอบของตน รวมถงตองไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบรหารควรเป็นผูทสามารถอุทศเวลา และความคดเหนอยางเพยงพอในการปฏบตงาน
อานาจการดาเนนการ
พจารณาอนุมตการใชจายเงนเพอการลงทุ น การจดทาธุรกรรมการเงนกบสถาบนการเงน เชน การเปิ ดบ ช
การกูยม จานา จานอง คาประกน หรอการอนใด รวมถงการซอขาย จดทะเบยนกรรมสทธทดน เพอการทาธุร กรรม
ตามปกตของบรษทภายใตอานาจวงเงนตามทไดกาหนดไวในคูมอการปฏบตงานเรองอานาจดาเนนการของบรษท ทงน
การกระทาดงกลาวตองอยูภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอกาหนดตางๆ ของตลาดหลกทรพย์แ หงประเทศไทยและ
สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ หรอกฎหมายอนใดทเกยวของ
หนาทและความรบผดชอบ
1. จดทาและนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ท างธุร กจ และแผนงานประจาปี กาหนดแผนธุร กจ งบประมาณ
ประจาปี และอานาจบรหารตางๆ ของบรษท เพอขออนุมตตอคณะกรรมการบรษท
2. รบผดชอบในการบรหารกจการของบรษทใหเป็นไปตามทศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกจของบรษท
3. รบผดชอบการดาเนนงานของบรษทใหเป็นไปตามกฎหมาย วตถุประสงค์ ขอบงคบของบรษท มตทประชุมผูถอหุน
มตทประชุม คณะกรรมการบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ วางโครงสรางองค์กร และกาหนดตาแห นง
หนาทของบรษท รวมทงปรบปรุงแกไข โดยเมอมการดาเนนการแลวใหรายงานตอคณะกรรมการบรษททราบ ทบทวน
ปรบปรุงกฎบตรคณะกรรมการบรหาร และนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนุมต
4. มอานาจพจารณาอนุม ตการใชจายเงนเพอการลงทุนหรอการดาเนนงานตางๆ การกู ยมหรอการขอสนเชอใดๆ
จากสถาบนการเงน การใหกู ยมเงน ตลอดจนการเขาเป็นผู คาประกน เพอการทาธุร กรรมตามปกตของบรษท
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และเป็น ไปเพอประโยชน์ใ นการดาเนนงานตามวตถุประสงค์ของบรษท ภายในวงเงนทกาหนด ทงน การกระทา
ดงกลาวจะตองอยูภายใตประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทย คณะกรรมการกากบหลกทรพย์
และตลาดหลกทรพย์ คณะกรรมการกากบตลาดทุน หรอกฎหมายอนใดในเรองทเกยวของดวย
5. กาหนดโครงสรางองค์กรและอานาจการบรหารจดการ โดยใหครอบคลุม รายละเอยดการคดเลอก การวาจาง
การโยกยาย การฝึก อบรม และการเลกจางพนกงานของบรษททเป็ น คณะผู บรหาร หรอผู บรหารระดบสู ง
โดยมอบหมายใหกรรมการผูจดการของบรษทเป็นผูมอานาจแทนบรษททจะลงนามในส าจางแรงงาน
6. กากบดูแลและอนุมตเรองทเกยวกบการดาเนนงานของบรษท และอาจแตงตงหรอมอบหมายใหบุคคลใดบุค คลหนง
หรอหลายคนกระทาการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการบรหารตามทเหนสมควรได และคณะกรรมการบรหาร
สามารถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอานาจนนๆ ได
7. มอานาจแตงตงทปรกษาดานตางๆ ทจาเป็นตอการดาเนนการของบรษท หรอเพอใหเป็นไปตามกฎหมายทเกยวของ
8. ปฏบตหนาทอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท
ทงน การมอบหมายอานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารนน จะไมมลกษณะเป็นการ
มอบอานาจ หรอมอบอานาจชวงททาใหคณะกรรมการบรหาร หรอผูรบมอบอานาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถ
อนุมตรายการทตนหรอบุ คคลทอาจมความขดแยง (ตามทนยามไวในประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และ
ตลาดหลกทรพย์ ) มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน์ อนใดกบบรษท และ/หรอบรษทยอย เวนแต
เป็นการอนุมตรายการทเป็นลกษณะการดาเนนธุรกรรมทเป็นไปตามนโยบายและหลกเกณฑ์ทคณะกรรมการบรษทได
พจารณาอนุมตไว ซงเป็นไปตามพ.ร.บ.หลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ
ระเบยบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์แ ละตลาดหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์แ หงประเทศไทย
และกฎหมายอนๆ ทเกยวของ
การประชุมคณะกรรมการบรหาร
1. วาระการประชุ ม มการกาหนด วน เวลา สถานท และวาระการประชุ มเป็น การลวงหนา พรอมทงใหเลขานุการ
คณะกรรมการบรหาร สงหนงสอเช ประชุ มไปยงกรรมการบรหารไมนอยกวา 7 วน กอนวนประชุม เวนแต
กรณจาเป็ นเรงดวน เพอรกษาสทธประโยชน์ข องบรษทจะแจงการเช ประชุ มโดยวธอนและกาหนดวนประชุ ม
ใหเรวกวานนกได และตองจดทารายงานการประชุมเป็นลายลกษณ์อกษร
2. คณะกรรมการบรหาร ตองมการจดการประชุม ไมนอยกวาส (4) ครงตอปี
3. ผูเขารวมประชุม ตองมกรรมการบรหารมาประชุมไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการบรหารทงหมด จงจะครบ
องค์ประชุม
4. มตทประชุมคณะกรรมการบรหาร ใหถอเสยงขางมากของกรรมการทเขารวมประชุม กรรมการบรหารคนหนงมเสยง
หนงเสยงในการลงคะแนน หากคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชุ ม ออกเสยงเพมขนอกหนงเสยง
เป็นเสยงชขาด ทงน กรรมการบรหารทมสวนไดเสยในเรองทจะพจารณานน ตองไมอยูในทประชุมและไมมสทธแสดง
ความเหนและออกเสยงลงคะแนนในเรองนน
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5. กฎบตรของประธานเจาหนาทบรหาร
วตถุประสงค์
ประธานเจาหนาทบรหารของบรษท ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหทาหนาทเกยวกบการดาเนน
ธุรกจตามปกตของบรษท โดยบรหารงานตามแผนและงบประมาณทไดรบอนุมตจากคณะกรรมการบรษทอยางเครงครด
ซอสตย์ สุจรต และรกษาผลประโยชน์สูงสุดแกบรษทและผูถอหุน ไมทาการใดทมสวนไดเสยหรอมผลประโยชน์ใ นลกษณะ
ทขดแยงกบบรษทและบรษทยอย
ขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบ
1. รบผดชอบ ดูแ ล บรหาร การดาเนนงาน และ/หรอ การบรหารงานประจาวนของบรษท รวมถงการกากบดูแ ล
การดาเนนงานโดยรวม เพอใหเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจ เป้าหมายและแผนการดาเนนงาน เป้าหมายทาง
การเงน และงบประมาณของบรษททไดรบอนุมตจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอมตทประชุมผูถอหุน
2. จดทาแผนธุ ร กจ และกาหนดอานาจการบรหารงาน ตลอดจนจดทางบประมาณทใชในการประกอบธุ รกจ
และงบประมาณราย จายประจาปี เพอนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอขอ อนุ ม ตและมห นาท
รายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณทไดรบอนุมตดงกลาวตอคณะกรรมการบรษท
3. กาหนดโครงสรางองค์กร วธการบรหาร รวมถงการคดเลอก การฝึก อบรม การวาจาง และการเลกจางพนกงาน
และกาหนดอตราคาจาง เงนเดอน คาตอบแทน โบนส และสวสดการตางๆ สาหรบพนกงาน
4. ตดตามและรายงานสภาวะฐานะบรษท เสนอแนะทางเลอกและกลยุทธ์ทสอดคลองกบนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแ ลและควบคุมการปฏบตงานดานตางๆ ของบรษท อาท การเงน การบรหารความเสยง การควบคุ มภายใน
งานดานปฏบตการและงานดานสนบสนุนตางๆ และงานทรพยากร
6. เป็นตวแทนบรษทตลอดจนมอานาจมอบหมายในการตดตอกบหนวยงานราชการและหนวยกากบดูแลอนๆ
7. ดูแลตดตอสอสารกบสาธารณชน ผูถอหุน ลูกคา และพนกงาน เพอชอเสยงและภาพพจน์ทดของบรษท
8. ดูแลใหมการกากบดูแลกจการทด
9. มอานาจในการออก แกไข เพมเตม ปรบปรุ ง ระเบยบ คาสง และขอบงคบเกยวกบการทางานของบรษท เชน
การบรรจุ แตงตง ถอดถอน และวนยพนกงานและลูก จาง การกาหนดเงนเดอนและเงนอนๆ รวมตลอดถงการ
สงเคราะห์และสวสดการตางๆ
10. พจารณาเจรจาตอรอง และอนุ ม ตการเขาทานตกรรมส า และ /หรอการดาเนนการใดๆ ทเกยวของ
กบการดาเนนงาน และ/หรอการบรหารงานประจาวนของบรษท ทงน ภายใตวงเงนทอนุมตโดยคณะกรรมการบรษท
ตามตารางอานาจอนุมตของบรษท
11. มอานาจ หนาท และความรบผดชอบใดๆ ตามทไดรบมอบหมายหรอตามนโยบายทไดรบมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษท
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ใหมอานาจในการมอบอานาจชวง และ/หรอมอบหมายใหบุคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
มอบอานาจชวง และ/หรอ การมอบหมายดงกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอานาจตามหนงสอมอบอานาจทใหไว
และ/หรอใหเป็นไปตามระเบยบ ขอกาหนด หรอคาสงทคณะกรรมการของบรษทไดกาหนดไว
ทงน การมอบหมายอานาจหนาทและความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหารนน จะตองไมมลกษณะเป็น
การมอบอานาจ หรอมอบอานาจชวงททาใหประธานเจาหนาทบรหาร หรอผูรบมอบอานาจจากประธานเจาหนาทบรหาร
สามารถอนุมตรายการทตนหรอบุคคลทอาจมความขดแยง (ตามทนยามไวในประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และ
ตลาดหลกทรพย์หรอประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทุน ) อาจมสวนไดเสย หรออาจไดรบประโยชน์ในลกษณะใดๆ
หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน์อนใดกบบรษทหรอบรษทยอยของบรษท เวนแตเป็นการอนุมตรายการทเป็นไป
ตามนโยบายและหลกเกณฑ์ททประชุมผูถอหุนหรอคณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนุมตไว
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6. กฎบตรของเลขานุการบรษท
วตถุประสงค์
เลขานุ ก ารบรษททาหนาทชวยสนบสนุน กจกรรมดานตางๆ ของคณะกรรมการบรษท และเพอชวยให
คณะกรรมการบรษทและบรษท สามารถปฏบตหนาทใหเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคลองกบหลกการกากบ
ดูแลกจการทด
ขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบ
เลขานุ ก ารบรษท ตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตย์ สุ จ รต
ตามพระราชบ ตหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ซงไดกาหนดบทบาทหนาทและความรบผดชอบ
สาหรบเลขานุการบรษทไวโดยเฉพาะดงน
1. จดทาและเกบรกษาเอกสาร ดงตอไปน
1.1. ทะเบยนกรรมการ
1.2. หนงสอเช ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบรษท
1.3. หนงสอเช ประชุมผูถอหุน และรายงานการประชุมผูถอหุน
2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสย ทรายงานโดยกรรมการ หรอผูบรหาร
3. จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนทาการนบแตวนทบรษทไดรบรายงานนน และบรษทตองจดใหมระบบการเกบรกษาเอกสาร หรอ
หลกฐานทเกยวของกบการแสดงขอมูล และดูแลใหมการเกบรกษาใหถู กตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาไมนอยกวาสบ (10) ปี นบแตวนทมการจดทาเอกสารหรอขอมูลดงกลาว
4. ดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทุนประกาศกาหนด
หลกในการปฏบตงานของเลขานุการบรษท
เลขานุการบรษทตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และซอสตย์สุจรต รวมทงตองปฏบตใหเป็นไป
ตามกฎหมาย วตถุประสงค์ ขอบงคบของบรษท มตทประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมตทประชุมผูถอหุนโดย
1. การตดสนใจตองกระทาบนพนฐานขอมูลทเชอโดยสุจรตวาเพยงพอ
2. การตดสนใจไดกระทาไปโดยตนไมมสวนไดเสย ไมวาทางตรงหรอทางออมในเรองทตดสนใจนน
3. กระทาการโดยสุจรตเพอประโยชน์สูงสุดของบรษทเป็นสาค
4. กระทาการทมจุดมุงหมายโดยชอบ เหมาะสม และไมกระทาการอนเป็ นการขดหรอแยงกบประโยชน์ข องบรษท
อยางมนยสาค
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5. ไมหาประโยชน์จากการใชขอมูลของบรษททลวงรูมา เวนแตเป็นขอมูลทเปิดเผยตอสาธารณชนแลว หรอใชทรพย์สน
หรอโอกาสทางธุรกจของบรษทในลกษณะทเป็นการฝ่าฝืนหลกเกณฑ์หรอหลกปฏบตทวไปตามทคณะกรรมการกากบ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
6. ไมเขาทาขอตกลงหรอส าใด ๆ ซงอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบบรษท
หรอพนกงาน หรอลูกคาของบรษท หรอเป็นการขดตอการปฏบตตองานในหนาทของตน
กรณทเลขานุการบรษทพนจากตาแหนง หรือไมอาจปฏบตหนาทได
แนวทางการปฏบตในกรณทเลขานุการบรษทพนจากตาแหนงหรอไมอาจปฏบตหนาทได กาหนดไวดงตอไปน
1. ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงเลขานุการบรษทคนใหมภายในเกาสบ (90) วน นบแตวนทเลขานุการบรษทคนเดม
พนจากตาแหนง หรอไมอาจปฏบตหนาทได
2. ใหคณะกรรมการบรษทมอานาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงคนใด ปฏบตหนาทแทนในชวงเวลาทเลขานุการบรษท
พนจากตาแหนง หรอไมอาจปฏบตหนาทได
3. ใหประธานกรรมการแจงชอเลขานุการบรษท ตอสานกงานกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ภายในสบส (14) วน
นบแตวนทจดใหมผูรบผดชอบในตาแหนงดงกลาว
4. ดาเนนการแจงใหสานกงานกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ ทราบถงสถานทเกบเอกสาร
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สวนท 4 กฎบตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
วตถุประสงค์
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาหนาทชวยเหลอฝ่ายบรหารในการกากบดูแล ผูบรหารและพนกงานทุกระดบใหสามารถ
ปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพและมประสทธผล ตลอดจนสนบสนุน ใหมระบบการควบคุม ภายในทเหมาะสม
เพยงพอและมประสทธภาพ มการพฒนาปรบปรุง การทางานใหดขนอยางตอเนอง โดยทาการวเคราะห์ ประเมน
ใหขอเสนอแนะ ใหคาปรกษา เพอเป็นการสนบสนุนแกผูบรหารและพนกงานทุกระดบในองค์กร
บทบาทและหนาทความรบผดชอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหนาทรบผดชอบงานดานตรวจสอบภายในขององค์ ก ร รายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบรหาร โดยมบทบาทหนาทความรบผดชอบดงน
1. จดทาแผนตรวจสอบภายในเพอเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาอนุมต
2. สอบทานความเหมาะสมของการเกบรกษาทรพย์สน รวมถงการทดสอบวาทรพย์สนนนมอยูจ รง และมการใชงาน
อยางมประสทธภาพและประสทธผล
3. สอบทานและรายงานความเชอถอไดและความครบถวนของขอมูลทางการเงน รวมถงกระบวนการปฏบตงาน การประเมน
และการวดผล
4. สอบทานระบบงานทอาจมผลกระทบสาค ตอการดาเนนงานและการรายงาน วาไดมการปฏบตทเป็ น ไป
ตามนโยบาย แผนงาน และระเบยบปฏบตทองค์กรวางไว รวมทงกฎหมายตางๆ ทเกยวของ
5. สอบทานความเพยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพอพฒนาและปรบปรุงระบบการ
ควบคุมภายในใหมประสทธภาพและเหมาะสมยงขน
6. สอบทานและสนบสนุนใหมการพฒนาระบบการทางานใหมประสทธภาพเพมขนอยางตอเนองและสมาเสมอ
7. ปฏบตงานอนทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรอผูบรหาร
-

รายงานผลการตรวจสอบ รวมทงความคบหนาของการปฏบตงานเทยบกบแผนทวางไว

-

สนบสนุน การปฏบตงาน รวมทงใหขอมูล ทจาเป็นตอการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบรหารทเกยวเนองกบงานตรวจสอบ

-

พฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบใหมความรูความชานา ทงดานวชาชพและธุรกจอยางเพยงพอ

-

ดาเนนกจการอยางอนทไดรบตามมอบหมาย
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อานาจของผูตรวจสอบภายใน
1. ผูตรวจสอบภายในมอสระในการตรวจสอบตามทเหนสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวชาชพตรวจสอบภายใน
2. ผูตรวจสอบภายในมสทธทจะขอเขาทาการตรวจสอบทรพย์ส นและกจกรรมตางๆขององค์ก ร รวมทงเอกสาร
ประกอบการบนทกบ ช จดหมายโตตอบ รายงานตางๆ ทเกยวของและจาเป็ น เพอสนบสนุน วตถุป ระสงค์
การตรวจสอบ
3. ผูตรวจสอบภายในสามารถขอใหผูรบตรวจใหขอมูลและคาชแจงในเรองททาการตรวจสอบ
4. เอกสารและขอมูลใดๆซงผู ตรวจสอบภายในไดมาหรอรบรูจากการตรวจสอบจะถู กรกษาไวเป็นความลบแ ละไมม
การเปิด เผยตอบุ คคลอนใดโดยมไดรบอนุ าตจากผู มอานาจทเกยวของ เวนแตเป็น การเปิ ดเผยตามหนาท
งานทกฎหมายบงคบ
แนวทางการปฏบตงาน
1. หวหนาผูตรวจสอบภายในตองวางแผนการตรวจสอบทงระยะสนและระยะยาว เพอเสนอขออนุมตจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเสนอในเรองความเสยงทสาค และทรพยากรทตองใชสาหรบการดาเนนการ
2. ตรวจสอบหนวยงานตางๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ เพอพจารณาวาไดมการปฏบตงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย
วตถุประสงค์ขององค์ก ร ระเบยบปฏบตและกฎหมายทเกยวของ รวมถงใหคาแนะนาทสามารถพฒนาปรบปรุง
ประสทธภาพการทางานใหดขน ตลอดจนตดตามวาไดมการพฒนาปรบปรุงตามคาแนะนาดงกลาว
3. เมอการตรวจสอบแลวเสรจตามแผนงาน หวหนาผูตรวจสอบภายในตองจดใหมการประชุมปิดงานเพอสรุปผลการ
ตรวจสอบรวมกบผูบรหารหนวยงานทรบตรวจ เพอชแจง หรอแลกเปลยนความคดเหนเกยวกบขอเทจจรงและ
ขอบกพรองทตรวจสอบ รวมถงมาตรการแกไขปรบปรุงกอนจะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบตอ ผูบรหารระดบสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบตองจดทาเป็นลายลกษณ์ อกษร โดยอธบายถงวตถุ ประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ
ขอบกพรอง ทตรวจพบและขอเสนอแนะเพอการแกไขปรบปรุง
5. ผูตรวจสอบภายในตองตดตามผลการปฏบตตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และตดตอประสานงานกบ
ผูรบตรวจ ตลอดจนใหคาแนะนาในการปรบปรุงแกไขใหถูกตอง
6. หวหนาผูตรวจสอบภายในตองพฒนาบุค ลากรททาหนาทตรวจสอบใหมความรูความสามารถและประสบการณ์
เพยงพอในการทจะดาเนนการตรวจสอบเรองตางๆ
7. ผูตรวจสอบภายในตองปฏบตหนาทดวยความซอสตย์ สุ จ รต มความเทยงธรรม มความรู ความสามารถ
มมนุษย์สมพนธ์ทดและสามารถเกบรกษาความลบขององค์กร
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สวนท 5 นโยบายทสาคญของบรษทและการตดตามใหมการปฏบต
1. นโยบายการสรรหากรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหาร และผูบรหาร
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรษท เป็นผูพจารณากาหนดหลกเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลทเหมาะสมดานความรู
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน โดยนาเสนอรายชอกรรมการเพอเสนอตอทประชุมผูถอหุนใหแตงตงเป็น
กรรมการบรษท ในขนตอนของการสรรหาดงกลาว ไดเปิดโอกาสใหผูถอหุนรายยอยเสนอชอบุคคลทเหมาะสมเพอเขารบ
การคดเลอกอกทางหนงดวย ทงนสทธในการแตงตงกรรมการถอเป็นของผูถอหุน โดยมหลกเกณฑ์ดงน
1. คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน ทงน กรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวน
กรรมการทงหมดนนตองมถนทอยูในราชอาณาจกรและกรรมการของบรษทจะตองไมมคุณสมบตและไมมลกษณะ
ตองหามตามทกฎหมายกาหนด
2. การเลอกตงกรรมการโดยทประชุ มผูถอหุนนน ใหใชคะแนนเสยงขางมากและใหเป็นไปตามหลกเกณฑ์แ ละวธการ
ดงตอไปน
(ก) ผูถอหุนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหุนทถอ
(ข) ผูถอหุนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยูทงหมดตาม (ก) เลอกตงบุคคลคนเดยวหรอหลายคนเป็นกรรมการกได
ในกรณทเลอกตงบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผูใดมากนอยเพยงใดไมได
(ค) บุคคลซงไดรบคะแนนเสยงสูงสุดตามลาดบลงมาเป็นผูไดรบการเลอกตงเป็นกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะ
พงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบุคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกน
จานวนกรรมการทจะพงมหรอพงจะเลอกตงในครงนนใหผูเป็นประธานเป็นผูออกเสยงชขาด
การสรรหากรรมการอสระ
บรษทคดเลอกกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคุณ สมบตตามพระราชบ ตมหาชนจากด พ .ศ. 2535
กฎหมายวาดวยหลกทรพย์แ ละตลาดหลกทรพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงประกาศขอบงคบ และ /หรอ
กฎระเบยบทเกยวของ โดยบรษทจะจดใหมกรรมการอสระอยางนอยหนงในสาม (1 ใน 3) ของจานวนกรรมการทงหมด
ของบรษทแตตองไมนอยกวาสาม (3) คน
คุณสมบตของกรรมการอสระ
1. ถอหุนไมเกนรอยละหนง (1) ของจานวนหุนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม
ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหุนของผูทเกยวของของกรรมการอสระ
รายนน ๆ ดวย
2. ไมเป็นหรอเคยเป็ นกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลูกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผูมอานาจ
ควบคุมของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผูถอหุนรายให หรอของผูมอานาจ
ควบคุมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปีกอนวนทยนคาขออนุ าต
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ตอสานกงาน ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเป็ นขาราชการ หรอทปรกษา
ของสวนราชการซงเป็นผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท
3. ไมเป็นบุคคลทมความสมพนธ์ ทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเป็นบดา มารดา
คูสมรส พนอง และบุตร รวมทงคูสมรสของบุต ร ของกรรมการรายอน ผูบรหาร ผูถอหุนรายให ผูมอานาจควบคุ ม
หรอบุคคลทจะไดรบการเสนอใหเป็นกรรมการ ผูบรหารหรอผูมอานาจควบคุมของบรษท หรอบรษทยอย
4. ไมมหรอเคยมความสมพนธ์ทางธุร กจกบบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจ
ควบคุมของบรษท ในลกษณะทอาจเป็นการขดขวางการใชวจารณ าณอยางอสระของตน รวมทงไมเป็นหรอเคยเป็น
ผูถอหุนทมนย หรอผูมอานาจควบคุมของผูทมความสมพนธ์ทางธุรกจกบบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม
ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา
สอง (2) ปีกอนวนทยนคาขออนุ าตตอสานกงาน
ความสมพนธ์ทางธุรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเป็นปกตเพอประกอบกจการ
การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย์ รายการเกยวกบสนทรพย์ หรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน
ดวยการรบหรอใหกูยม คาประกน การใหสนทรพย์เป็นหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณ์อนทานองเดยวกน ซงเป็นผล
ใหบรษท หรอคูส ามภาระหนทตองชาระตออกฝ่ายหนง ตงแตรอยละสาม (3) ของสนทรพย์ทมตวตนสุทธของบรษท
หรอตงแตยสบ (20) ลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา
ทงน การคานวณภาระหนดงกลาวใหเป็ นไปตามวธการคานวณมูลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศ
คณะกรรมการกากบตลาดทุนวาดวยหลกเกณฑ์ในการทารายการทเกยวโยงกน โดยอนุโลม แตในการพจารณาภาระหน
ดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนง (1) ปีกอนวนทมความสมพนธ์ทางธุรกจกบบุคคลเดยวกน
5. ไมเป็นหรอเคยเป็นผูสอบบ ชของบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุม
ของบรษท และไมเป็นผูถอหุนทมนย ผูมอานาจควบคุม หรอหุนสวนของสานกงานสอบบ ช ซงมผูสอบบ ชของ
บรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผูถอหุนรายให หรอผู มอานาจควบคุมของบรษท สงกดอยู เวนแตจะได
พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปีกอนวนทยนคาขออนุ าตตอสานกงาน ก.ล.ต.
6. ไมเป็นหรอเคยเป็นผูใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเป็นทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน
ซงไดรบคาบรการเกนกวาสอง (2) ลานบาทตอปี จากบรษท บรษทให บรษทยอย บรษทรวม ผูถอหุนรายให
หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท และไมเป็นผูถอหุนทมนย ผูมอานาจควบคุม หรอหุนสวนของผูใหบรการทางวชาชพ
นนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปีก อนวนทยนคาขออนุ าต
ตอสานกงาน ก.ล.ต.
7. ไมเป็นกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเป็นตวแทนของกรรมการของบรษท ผูถอหุนรายให หรอผูถอหุนซงเป็น
ผูทเกยวของกบผูถอหุนรายให

46 / 83

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเป็นการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเป็น
หุนสวนทมนยในหางหุนสวน หรอเป็น กรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลู กจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอน
ประจา หรอถอหุนเกนรอยละหนง (1) ของจานวนหุนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการ
ทมสภาพอยางเดยวกนและเป็นการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย
9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเป็นอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท
กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจเกยวกบการดาเนนกจการของบรษท บรษท
ให บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมของบรษท โดยมการ
ตดสนใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได
ในกรณทบุคคลทผูขออนุ าตแตงตงใหดารงตาแหนงกรรมการอสระเป็นบุคคลทมหรอเคยมความสมพนธ์ทาง
ธุรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมูลคาทกาหนดตามวรรคขอ 4. หรอขอ 6. ใหบรษท จดใหมความเหนคณะกรรมการ
บรษททแสดงวาไดพจารณาตามหลกในมาตรา 89/7 แลววาการแตงตงบุค คลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท
และการใหความเหนทเป็นอสระ และจดใหมการเปิด เผยขอมูลตอไปนในหนงสอเช ประชุ มผูถอหุนในวาระพจารณา
แตงตงกรรมการอสระดวย
(ก) ลกษณะความสมพนธ์ทางธุรกจหรอการใหบรการทางวชาชพ ททาใหบุคคลดงกลาวมคุณสมบตไมเป็ นไป
ตามหลกเกณฑ์ทกาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็นทยงคงหรอแตงตงใหบุคคลดงกลาวเป็นกรรมการอสระ
(ค) ความเหนของคณะกรรมการของผูขออนุ าตในการเสนอใหมการแตงตงบุคคลดงกลาวเป็นกรรมการอสระ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
บรษทมหลกเกณฑ์การคดเลอกและแตงตงกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบต ดงน
1. ถอหุนไมเกนรอยละหนง (1) ของทุนชาระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ ทงนใหนบ
รวมหุนทถอโดยผูทเกยวของดวย
2. เป็นกรรมการทไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผูถอหุน
รายให ของบรษท
3. เป็นกรรมการทไมเป็นลูกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจาจากบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม
บรษททเกยวของ หรอผูถอหุนรายให ของบรษท
4. เป็นกรรมการทไมมผลประโยชน์ห รอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดานการเงนและการบรหารงาน
ของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผูถอหุ นรายให ของบรษท มากอนในระยะเวลาหนง (1) ปี กอนไดรบการ
แตงตงเป็น กรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาอยางรอบคอบแลวเหนวาการเคยม
ผลประโยชน์หรอสวนไดเสยนนจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการใหความเหนทเป็นอสระ
5. เป็นกรรมการทไมใชเป็นผูทเกยวของหรอ าตสนทของผูบรหารหรอผูถอหุนรายให ของบรษท
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6. เป็นกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเป็นตวแทนเพอรกษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษท ผูถอหุนรายให หรอ
ผูถอหุนซงเป็นผูทเกยวของกบผูถอหุนรายให ของบรษท
7. สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบรหารหรอผูถอหุนรายให ของบรษท รวมทงผูทเกยวของหรอ าตสนท
ของบุคคลดงกลาว
8. มคุณสมบตครบถวนในการเป็นกรรมการของบรษท
การสรรหาผูบรหารระดบสูง
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะเป็นผูพจารณาสรรหาบุคคลทเหมาะสมมาดารงตาแหนง
ประธานเจาหนาทบรหารและผูบรหารระดบสูง โดยในการพจารณาจะคดเลอกจากบุคคลทมคุณ สมบตครบถวนและ
เหมาะสม มความรูความสามารถ ทกษะและประสบการณ์ทเป็นประโยชน์ ตอการดาเนนงานของบรษท และเขาใจธุรกจ
ของบรษทเป็ นอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลุว ตถุประสงค์ เป้า หมายทคณะกรรมการบรษท กาหนดไว
โดยคณะกรรมการบรษท จะเป็นผูอนุมตแตงตงผูบรหารสูงสุดดงกลาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกากบดูแลกจการ
อาจพจารณาวาจางทปรกษาอสระเพอเขามาชวยในการสรรหาดงกลาวดวย
คุณสมบตของกรรมการและผูบรหารระดบสูงสุด
บรษท มหลกเกณฑ์การคดเลอกและแตงตงกรรมการและผูบรหารระดบสูงสุดตามคุณสมบต ดงน
1. เป็นบุคคลธรรมดาทบรรลุนตภาวะแลว
2. ไมเป็นบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ
3. ไมเคยรบโทษจาคุกโดยคาพพากษาถงทสุดใหจาคุกในความผดเกยวกบทรพย์ทไดกระทาโดยทุจรต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรอปลดออกจากราชการ องค์การ หรอหนวยงานของรฐ ฐานทุจรตตอหนาท
5. ไมอยูระหวางถูกกลาวโทษโดยสานกงาน ก.ล.ต. หรอไมอยูระหวางถูกดาเนนคดอนเนองจากกรณทสานกงาน ก.ล.ต.
กลาวโทษหรอเคยตองคาพพากษาถงทสุดใหจาคุก ไมวาศาลจะมคาพพากษาใหรอการลงโทษหรอไม และพนโทษ
จาคุกหรอพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสาม (3) ปี ทงน เฉพาะในความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์และ
ตลาดหลกทรพย์ หรอกฎหมายวาดวยส าซอขายลวงหนา ดงตอไปน
-

การกระทาอนไมเป็นธรรมเกยวกบการซอขายหลกทรพย์หรอส

าซอขายลวงหนา

-

การกระทาโดยทุจรต หรอการทาใหเสยหายตอทรพย์สน ตอเจาหน หรอตอประชาชน

-

ไมปฏบตหนาทดวยความระมดระวง หรอซอสตย์สุจรต

-

จงใจแสดงขอความอนเป็นเทจในสาระสาค หรอปกปิดขอความจรงอนเป็นสาระสาค ทควรบอกใหแจง

-

ประกอบธุ รกจหลกทรพย์ หรอธุร กจส
ประชาชน

าซอขายลวงหนาโดยไมไดรบอนุ าตและเข าขายเป็น การฉอโกง
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6. ไมอยูระหวางถู กกลาวโทษโดยหนวยงานทกากบดูแลสถาบนการเงน ไมวาในประเทศหรอตางประเทศ หรอ
ไมอยูระหวางถูกดาเนนคดอนเนองจากกรณทหนวยงานดงกลาวกลาวโทษ หรอไมอยูระหวางถูกหนวยงานดงกลาว
หามเป็นกรรมการหรอผูบรหารของสถาบนการเงน ไมเคยตองคาพพากษาถงทสุดใหจาคุก ไมวาศาลจะมคาพพากษา
ใหรอการลงโทษหรอไม และพนโทษจาคุกหรอพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสาม (3) ปี ทงน เฉพาะในมูลเหตุ
เนองจากการบรหารงานทมลกษณะหลอกลวง ฉอโกง หรอทุจ รตเกยวกบทรพย์ สน และทาใหเกดความเสยหาย
ไมวาจะตอสถาบนการเงนทบุคคลนนเป็นกรรมการหรอผูบรหาร หรอตอลูกคา
7. ไมเคยตองคาพพากษาถงทสุดใหจาคุก ไมวาศาลจะมคาพพากษาใหรอการลงโทษหรอไม และพนโทษจาคุกหรอ
พนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสาม (3) ปี ทงน ในความผดอา าแผนดนเกยวกบการบรหารงานทมลกษณะ
หลอกลวง ฉอโกง หรอทุจรตเกยวกบทรพย์สน
8. ไมเป็นผูทศาลมคาสงใหทรพย์สนตกเป็ นของแผนดนตามกฎหมายเกยวกบการป้องกนและปราบปรามการทุจรต
กฎหมายวาดวยการป้องกนและปราบปรามการฟอกเงน หรอกฎหมายอนในลกษณะเดยวกน และยงไมพนสาม (3) ปี
นบแตวนทศาลมคาสงใหทรพย์สนตกเป็นของแผนดน
9. ไมมพฤตกรรมกระทาการ หรอละเวนกระทาการโดยไมสุจรต หรอประมาทเลนเลออยางรายแรงในการทาธุรกรรมของ
บรษทหรอบรษทยอย และเป็ นเหตุใหบรษทหรอผูถอหุนไดรบความเสยหาย หรอเป็นเหตุใหตนหรอบุค คลอนไดรบ
ประโยชน์โดยมชอบ
10. ไมมพฤตกรรมในการเปิดเผย หรอเผยแพรขอมูล หรอขอความเกยวกบบรษทหรอบรษทยอยอนเป็นเทจทอาจทาให
สาค ผด หรอโดยปกปิดขอความจรงทควรบอกใหแจงในสาระสาค ซงอาจมผลกระทบตอการตดสนใจของผูถอหุน
ผูลงทุน หรอผูทเกยวของ ไมวาจะโดยการสงการ การมสวนรบผดชอบ หรอมสวนรวมในการจดทาเปิดเผย หรอ
เผยแพรขอมูลหรอขอความนน หรอโดยการกระทาหรอละเวนการกระทาอนใด ทงน เวนแตพสู จน์ไดวาโดยตาแหนง
ฐานะ หรอหนาทของตน ไมอาจลวงรูถงความเป็นเทจของขอมูลหรอขอความดงกลาว หรอการขาดขอเทจจรง
ทควรตองแจงนน
ทงน การทาธุรกรรมดงตอไปนของบรษทหรอบรษทยอย ไมวาจะเป็นการสงการ การอนุมต การสนบสนุ น การ
ไดรบประโยชน์ หรอการมสวนรวมอยางมนยสาค ในลกษณะอนใด เขาลกษณะการมพฤตกรรมไมสุจรต เวนแตจะพสูจน์
ไดเป็นประการอน
-

ธุรกรรมทมไดกระทาในลกษณะเดยวกบทว ญูชนผูประกอบธุรกจจะพงกระทากบคูส าทวไปในสถานการณ์
เดยวกน และไมเป็นไปเพอประโยชน์ของบรษทหรอบรษทยอยเป็นสาค หรอมลกษณะไปในทางเออประโยชน์
แกตนหรอบุคคลอน

-

ธุ รกรรมทไมเป็นไปตามหลกเกณฑ์ทกาหนดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์เกยวกบการ
ทารายการทเกยวโยงกน หรอการทารายการทมนยสาค ทเขาขายเป็น การไดมาหรอจาหนายไปซงทรพย์สน

11. ไมมพฤตกรรมทเป็นการกระทาอนไมเป็นธรรมหรอการเอาเปรยบผูลงทุนในการซอขายหลกทรพย์หรอส
ลวงหนา หรอม หรอเคยมสวนรวมหรอสนบสนุนการกระทาดงกลาว
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าซอขาย

การพจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบรหารสูงสุด
การกาหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษท กรรมการชุด ยอย และผูบรหารสูง สุ ด ใหพจารณากาหนด
คาตอบแทนตามแนวทางดงตอไปน
1. คณะกรรมการบรษท เป็นผูพจารณาในการกาหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษท กรรมการชุดยอย และผูบรหาร
สูงสุด (ประธานเจาหนาทบรหาร) โดยพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาด
ธุ รกจของบรษท และประโยชน์ทคาดวาจะไดรบจากบุคลากรแตละทาน โดยทคาตอบแทนดงกลาวตองอยูในระดบ
ทเหมาะสมและเพยงพอทจะจูงใจและรกษาบุคลากรทมคุณภาพไว โดยเปรยบเทยบกบบรษทในธุรกจทคลายคลงกน
อกทงยงตองพจารณาประเภทคาตอบแทน วธการจายคาตอบแทน และจานวนคาตอบแทนทเหมาะสม
2. หากมการเสนอปรบอตราคาตอบแทนของผูบรหารสูงสุด (ประธานเจาหนาทบรหาร) ใหคณะกรรมการบรษท
เป็นผูพจารณาอนุมตรายการดงกลาว
3. การพจารณาคาตอบแทนของกรรมการบรษท และกรรมการชุดยอย ใหนาเสนอทประชุม ผู ถอหุนพจารณาอนุมต
เป็นประจาทุกปี
2. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตาแหนง
บรษทมการจดทาแผนสบทอดตาแหนง เพอสรางความตอเนองในการบรหารงานสาหรบกลุมผูบรหารในระดบ
ประธานเจาหนาทสายงาน โดยมุงเนนไปทพนกงานระดบบรหาร เพอใหฝ่ายทรพยากรบุคคลสามารถเตรยมบุคลากรใหม
ความพรอมในการปฏบตงานอยางเป็นระบบ มขดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ทเหมาะสม รวมทงสงสม
ประสบการณ์ทจาเป็นสาหรบการดารงตาแหนงทสาค ในบรษท
3. นโยบายดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรษทจะจดใหบรษทมระบบการควบคุมภายในทุกดาน และระบบการตรวจสอบภายในตาง ๆ
ซงถอวาเป็นพนฐานสาค ในการดาเนนธุรกจใหประสบผลสาเรจ เจร เตบโตอยางมนคงและยงยน จงจดใหมระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพ มความเพยงพอและเหมาะสมกบลกษณะ ขนาดของงานหรอ
สภาพแวดลอม เพอใหมนใจวาหนวยงานตางๆ ของบรษท ไดมการปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ และน โยบาย
ทเกยวของ มการรายงานทนาเชอถอ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ์ และมการปฏบตการทมประสทธภาพและประสทธผล
โดยบรษทจะใหความสาค ของการป้องกนความสู เสยหรอความเสยหาย และการแกไขปรบปรุงมากกวาการสบสวน
สอบสวนหลงจากเหตุการณ์เกดขนแลว
บรษทจดใหมผูตรวจสอบภายในซงมความเป็ นอสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอชวย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท ใหเกดความมนใจวา การปฏบตงานหลกและกจกรรมสาค ของบรษท
ไดดาเนนตามแนวทางทกาหนดอยางมประสทธภาพ และมความรดกุมทเพยงพอ
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เพอใหการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุม ทุ กดาน บรษทไดยดถอแนวปฏบตตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดงน
3.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
1) การจดโครงสรางขององค์ ก ร แบงสายการบงคบบ ชา ตลอดจนการแบงแยกหนาท
ความรบผดชอบในงานไวอยางชดเจน
2) การกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ทศทาง และแผนการดาเนนธุ ร กจของบรษทใหชดเจน
ตลอดจนการกากบดูแลกจการใหเป็นไปตามเป้าหมายทวางไว
3) การจดทานโยบาย ขอบงคบ ระเบยบตางๆ ของบรษทไวอยางชดเจน เพอใชยดถอเป็นหลก
และแนวในการปฏบตงาน และป้องกนไมใหเกดความเสยหาย หรอละเวนในการปฏบตงาน
4) การจดทาขอพงปฏบตทเกยวกบจรยธรรมและจรรยาบรรณทางธุ ร กจของบรษท และ
ของพนกงาน เพอใหกรรมการ ผูบรหาร พนกงานในทุ ก ระดบชนและบุ ค คลทเกยวของไดนาไปประพฤตปฏบต
ใหถูกตอง และเหมาะสม
5) การจดทาคาบรรยายลกษณะงาน (Job Description) เพอใหเขาใจในบทบาทหนาทและ
ความรบผดชอบ
6) การจดฝึกอบรม พฒนาบุคลากรใหมความรู ความสามารถ ทกษะ ประสบการณ์
3.2 การประเมนความเสยง (Risk Assessment)
บรษทไดใหความสาค กบความเสยง ซงเป็นเหตุการณ์ไมแนนอนทไมพงประสงค์จะใหเกดขน
แตหากเกดเหตุการณ์ขนจะกอใหเกดความเสยหาย บรษทจงกาหนดใหทุกหนวยงานทาการประเมนความเสยงทแฝงอยู
ในหนวยงานและจดใหมการควบคุมความเสยงนนใหอยูในระดบทยอมรบได โดยประเมนความเสยงอยางตอเนองและ
สมาเสมอ
การตรวจสอบภายในของบรษท จะเนนตรวจสอบตามความเสยง (Risk Based Audit) โดยทา
การประเมนความเสยงของงาน และคดเลอกงานทมความเสยงสูงนามาวางแผนการตรวจสอบ ซงจะชวยใหการตรวจสอบ
มประสทธภาพ
3.3 กจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บรษทจะจดใหมกจกรรมการควบคุมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล อยางเพยงพอและ
เหมาะสม โดยเนนกจกรรมการควบคุมในลกษณะป้องกน สบคนหา แกไข หรอทดแทน ซงจะชวยลดความเสยหาย ความ
ผดพลาดทอาจเกดขน และสามารถบรรลุผลสาเรจตามวตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เชนจดใหมนโยบาย แผนงาน
งบประมาณ ขนตอน และวธปฏบตงาน ตลอดจนโครงสรางองค์กร การแบงหนาท การมอบอานาจอนุมต ฯลฯ เป็นตน
โดยกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานทุกระดบตองใหความรวมมอและถอปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ ทออกเป็น
คาสงหรอประกาศโดยเครงครด
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3.4 ขอมูลสารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication)
1) บรษทจดใหมการใชขอมู ล สารสนเทศทจาเป็น อยางเพยงพอ และทนตอสถานการณ์
ซงตองมความถูกตอง ชดเจน เขาใจงาย และเป็นปัจจุบน
2) บรษทจดใหมการสอสารระหวางผูบรหารกบผูปฏบตงาน หรอระหวางหนวยงานดวยกน
เพอใหเกดความเขาใจ และประสานการปฏบตงาน โดยจดใหมการประชุมพนกงานเป็นประจาอยางสมาเสมอ
3.5 การตดตาม และประเมนผล (Monitoring)
บรษทจดใหมการตดตาม ทบทวน และประเมนผลการควบคุมภายในเป็นประจาอยางสมาเสมอ
โดยผูประเมนอสระ ซงไมมสวนเกยวของกบงานและหนวยงานนนๆ เชน ผูตรวจสอบภายใน เป็นตน และรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหารของบรษท หากขนตอนหรอการควบคุมมจุดออน ใหเป็นหนาทของฝ่ายบรหาร
พจารณากาหนดมาตรการควบคุมและแกไขปั หานนอยางเป็นระบบและตอเนอง
4. นโยบายดานการบรหารความเสยง
โครงสรางขององค์กรปั จจุบน มคณะกรรมการบรหารความเสยงซงแตงตงจากกรรมการบรษท อยางนอยสาม
(3) คนโดยมกรรมการอสระหนง (1) คน คณะกรรมการบรหารความเสยงมหนาทกาหนดนโยบาย และกรอบการ
ดาเนนงานการบรหารความเสยงของบรษท จดใหบรษทมระบบบรหารความเสยงทุกดานครอบคลุมปัจจยความเสยงท
เกยวของกบวสยทศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจ การเงน และการปฏบตการดานอน ๆ พจารณาถงโอกาสทจะเกดและ
ระดบความรุนแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการป้องกน แกไขและผูรบผดชอบทชดเจนรวมทงกาหนดมาตรการ
ในการรายงานและการตดตามประเมนผล
เพอใหบรรลุวตถุประสงค์ดงกลาว บรษทฯ จงกาหนดนโยบายบรหารความเสยงองค์กรดงน
1) ผูบรหารและพนกงานทุก คนมหนาทรบผดชอบการบรหารความเสยงในหนวยงานของตน โดยปฏบต
ตามนโยบายบรหารความเสยงองค์กร รวมทงมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยง เพอเพม
โอกาสแหงความสาเรจและลดผลกระทบทอาจเกดขนตอการดาเนนงานใหบรรลุเป้าหมาย
2) สงเสรมและสรางจตสานกใหผู บรหารและพนกงานทุก คน มความตระหนกถงความสาค ของการ
บรหารความเสยง และนาไปปฏบตเป็นประจาอยางตอเนองจนเกดเป็นวฒนธรรมองค์กร
3) คณะกรรมการบรหารความเสยงพจารณากาหนดระดบความเสยงทยอมรบไดของความเสยงทสาค ของ
องค์กร รวมทงสนบสนุน สงเสรมใหมเครองมอ คูมอ และกระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ
เหมาะสมตามสภาพการเปลยนแปลงของการดาเนนธุรกจ รวมทงการรายงานผลการปฏบตงานของการ
บรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางตอเนอง
4) เจาของความเสยงจะตองประเมน ทบทวนความเสยง และมาตรการบรหารความเสยง รวมทงดาเนนการ
ตามแผนงานทกาหนดไวรวมกบผูเกยวของ สอดคลองกบแนวทางของกระบวนการบรหารความเสยงของ
บรษทฯ อยางเหมาะสมและตอเนอง

52 / 83

5) ผูทไดรบมอบหมายงานบรหารความเสยงเป็นผู รบผดชอบในการปรบปรุง และพฒนากระบวนการบรหาร
ความเสยงของบรษทฯ ใหเป็นไปตามมาตรฐานสากล พรอมทงสรุปรายงานผลการบรหารความเสยงตอ
คณะกรรมการบรหารความเสยงอยางสมาเสมอ
6) นโยบายบรหารความเสยงองค์กรนเป็นแนวทางปฏบตของพนกงานทุก คนของบรษทฯ รวมทงบรษท
ในเครอ เพอใหมแนวทางและมาตรฐานของการบรหารความเสยงเดยวกน
คณะกรรมการบรหารความเสยง กาหนดขอบเขตความเสยงทยอมรบไดของบรษท (Risk Appetite)
และมตวชวดความเสยงสาค (Key Risk Indicator: KRI) เพอเป็นแนวทางในการบรหารธุรกจ และมการผสานเชอมโยง
ระบบการบรหารความเสยงกบกระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ข ององค์ กร โดยกาหนดใหผู รบผดชอบบรหารความเสยง
รายงานตรงกบสานกงานประธานเจาหนาทบรหาร ทรบผดชอบงานวางกลยุ ทธ์ องค์ ก รและแผนงานธุรกจ ทาหนาท
ประสานงาน ตดตามความคบหนาของแผนปฏบตการในการควบคุมความเสยงอยางตอเนอง ทาใหมนใจไดวาการบรหาร
ความเสยงสามารถบรรลุวตถุประสงค์และเป้าหมายเชงกลยุทธ์ตามทกาหนดไว
นอกจากน การบรหารความเสยง ถอเป็ น หนาทของบุค ลากรของบรษททุ ก ระดบทุก คน รวมทงผูทาหนาท
ทปรกษา ผูกระทาการแทนหรอผูไดรบมอบหมายใหกระทาหนาทในนามบรษท โดยมบทบาทหนาทความรบผดชอบ ดงน
1) คณะกรรมการบรษท
(1) ใหความเหนชอบ กรอบ นโยบาย โครงสราง คูมอ และกระบวนการบรหารความเสยงขององค์กร
(2) พจารณารายงานผลการบรหารความเสยงขององค์กร พรอมทงกากบดูแลและประเมนประสทธผล
ของการจดการความเสยงทสาค
(3) กากบดูแลการบรหารความเสยง ผานทางคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอใหมนใจไดวาการ
บรหารความเสยงไดนาไปปฏบตอยางมประสทธภาพ
(4) สนบสนุนใหเกดวฒนธรรมองค์กรในเรองการบรหารความเสยง
2) คณะกรรมการบรหารความเสยง
(1) กาหนดและทบทวน กรอบ นโยบาย โครงสราง คูมอ และกระบวนการบรหารความเสยงองค์ กร
รวมทงกฏบตรคณะกรรมการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบทศทางกลยุทธ์และการดาเนนธุรกจ
อยางมประสทธภาพ สอดคลองมาตรฐานสากล และสภาวการณ์ทเปลยนแปลง
(2) สนบสนุนและพฒนาการบรหารความเสยงในทุกระดบอยางตอเนอง และมประสทธภาพ รวมถง
สงเสรมวฒนธรรมบรหารความเสยง
(3) กากบดูแล และตดตามการรายงานการบรหารความเสยงทสาค พรอมทงใหคาแนะนา เพอให
มนใจวาการบรหารจดการความเสยงดาเนนไปอยางมประสทธภาพ เหมาะสมกบการดาเนนธุรกจ
และสามารถบรหารจดการความเสยงตางๆ ใหความเสยงอยูในระดบทยอมรบได สอดคลองกบ
นโยบายบรหารความเสยงองค์กร
(4) รายงานผลการบรหารความเสยงทสาค ตอคณะกรรมการบรษทอยางสมาเสมอ ในกรณทม
เหตุการณ์ทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ อยางมนยสาค ตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ
เพอพจารณาโดยเรวทสุด
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(5) รบผดชอบตอการอนใดทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย
3) ผูบรหารระดบสูง
(1) ตดตามความเสยงทสาค ทงบรษท และใหความมนใจวาบรษทมแผนการจดการความเสยงท
เหมาะสม
(2) สงเสรมและสนบสนุนการปฏบตตามนโยบายการบรหารความเสยง และใหความมนใจวาบรษทม
กระบวนดาเนนการจดการความเสยงทเหมาะสม
4) หนวยงานหรอผูรบผดชอบการบรหารความเสยง
(1) จดทากรอบและกระบวนการในการบรหารความเสยงใหกบหนวยงานและเสนอคณะกรรมการบรหาร
ความเสยงพจารณาอนุมต
(2) ใหการสนบสนุน และแนะนากระบวนการบรหารความเสยงแกหนวยงานตางๆ ภายในหนวยงาน
(3) ศกษาและใหความรูเกยวกบความเสยงและปัจจยเสยงแกพนกงาน
(4) ปฏบตงานสนบสนุนคณะกรรมการบรหารความเสยง
5) หวหนางานและพนกงาน
(1) ระบุและรายงานความเสยงทเกยวของกบการปฏบตงานเสนอผูบงคบบ ชา
(2) รวมจดทาแผนจดการความเสยงและนาแผนไปปฏบต
6) บุคคลทเกยวของอน
(1) ใหความรวมมอในการบรหารความเสยง
1.2

ขนตอนการบรหารความเสยง

บรษทกาหนดขนตอนในการบรหารความเสยง ประกอบดวย 6 ขนตอน ดงน
(1) กาหนดวตถุประสงค์ (Objective Setting)
ในการปฏบตงานของทุกหนวยงาน รวมทงผูปฏบตงานพงกาหนดวตถุประสงค์ทางธุรกจหรอวตถุประสงค์
ของงานททาใหชดเจน สอดคลองกบนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสยงทยอมรบได
(2) การบงชความเสยง (Risk Identification)
ผูรบผดชอบหนวยงาน รวมทงผูปฏบตงานพงทาความเขาใจความเสยง ปัจจยเสยง และระบุเหตุการณ์ทอาจ
เกดขน ซงอาจเป็นเหตุการณ์ทงทเป็นผลดและผลเสยตอการบรรลุวตถุประสงค์
(3) ประเมนความเสยง (Risk Assessment)
ผูรบผดชอบหนวยงาน รวมทงผูปฏบตงานพงประเมนความเสยง 2 มต คอ ความเป็ นไปไดทจะเกด
เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
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(4) การตอบสนองความเสยง (Risk Response)
ผูรบผดชอบหนวยงานรวมทงผูปฏบตงานพงพจารณาวธการจดการความเสยงทมประสทธภาพและ
ประสทธผล โดยคานงถงความเสยงทยอมรบได ตนทุนทเกดขนกบผลประโยชน์ทจะไดรบ การตอบสนอง
ความเสยงอาจเลอกวธการอยางใดอยางหนงหรอหลายวธรวมกน เพอลดระดบความเป็นไปไดท จะเกด
เหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์คอ
- Terminate (การหลกเลยง)
- Treat (การลด)
- Transfer (การโอนยาย)
- Take (การยอมรบ)
(5) การตดตามผลและการรายงาน (Monitor & Report)
การตดตาม และรายงานผลของการบรหารความเสยง เป็น กจกรรมทตองดาเนนการเป็ น ประจา
อยางตอเนองเนองจากความเสยง และแผนงาน หรอมาตรการบรหารความเสยง รวมทงวตถุประสงค์
สามารถเปลยนแปลงไดตลอดเวลา ดงนนจงตองมการทบทวน ตดตาม และประเมนกระบวนการบรหาร
ความเสยงเป็นประจา เพอใหมนใจวาการบรหารความเสยง และแผนงาน หรอมาตรการบรหารความเสยง
ยงคงตอบสนองตอการเปลยนแปลงไดอยางมประสทธผล
5. นโยบายดานการเปิดเผยขอมูลสารสนเทศ
คณะกรรมการบรษท มุงมนทจะดูแลใหมการปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของกบการ
เปิดเผยขอมูล และความโปรงใสอยางเครงครด จดใหมศูนย์ นกลงทุนสมพนธ์ทาหนาทสอสารกบผูถอหุนและใหความ
สะดวกแกนกลงทุนและนกวเคราะห์หลกทรพย์ทวไปอยางเทาเทยมกน และดวยวธการทเหมาะสม รวมทงการเผยแพร
ขอมู ลในเวบไซต์ทงทเป็นภาษาไทยและภาษาองกฤษ ขณะเดยวกนกไดจดใหสวนงานทรบผดชอบดานการใหขอมูล
ขาวสาร และการประชาสมพนธ์ทาหนาทเผยแพรขาวสารการดาเนนงานตลอดจนผลประกอบการของบรษท ผานสอตาง
ๆ เพอใหผูถอหุ น นกลงทุน ผูมสวนไดเสย และผูมสวนเกยวของอน ๆ ไดรบทราบขอมูลของบรษท อยางทวถงตรงเวลา
และทนตอเหตุการณ์
คณะกรรมการบรษท จะเปิดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงนและไมใชขอมูลทางการเงนตามกาหนดเวลา
มรายละเอยดอยางเพยงพอ และผลประกอบการของบรษททตรงตอความเป็นจรง ครบถวน เพยงพอสมาเสมอ ทนเวลา
เพอแสดงใหเหนถงสภาพทางการเงนและการประกอบการทแทจรงของบรษท รวมทงอนาคตของธุรกจของบรษท ดงน
1. รายงานและการวเคราะห์ของฝ่ายบรหาร (Management Discussion Analysis : MD&A)
คณะกรรมการบรษท ใหความสาค กบการจดทาบทรายงานและการวเคราะห์ของฝ่ายบรหาร (MD&A) ทงรายปีและ
รายไตรมาสอยางละเอยด
2. ขอมูลทางการเงน
ผูสอบบ ชทบรษทแตงตง ไดใหการรบรองขอมูลทางการเงน โดยแสดงความเหนอยางเป็นอสระ และคณะกรรมการ
บรษท ไดอธบายความรบผดชอบในการแสดงรายงานทางการเงน ซงคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแลวและ
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รบรองวางบการเงนทเปิด เผยนนมความถูกตอง ครบถวน เพยงพอ และไดปฏบตตามมาตรฐานการบ ชทรบรอง
โดยทวไป และมาตรฐานบ ชสากล
3. ขอมูลทไมใชทางการเงน
บรษทจะใหขอมูลอยางครบถวน ชดเจน ทงในรายงานประจาปี และในแบบแสดงรายการขอมูลประจาปี
6. นโยบายดานบญชและการเงน
1. ความถูกตองของการบนทกรายการ
-

การบนทกรายการทางธุรกจทุกอยางของบรษทจะตองถูกตองครบถวน และสามารถตรวจสอบไดโดยไมม
ขอจากดหรอขอยกเวนในลกษณะใด

-

การลงรายการบ ช และการบนทกทางธุรกจจะตองเป็นไปตามความเป็นจรง ไมมการบดเบอนหรอสรางรายการ
เทจ ไมวาจะดวยวตถุประสงค์ใดๆ กตาม

-

บุคลากรทุกระดบตองดาเนนรายการทางธุรกจใหสอดคลอง และเป็นไปตามระเบยบ ขอกาหนด และคาสงตาง ๆ
ของบรษท รวมทงมเอกสารหลกฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจทถู กตอง ครบถวนและใหขอมูลทเป็น
ประโยชน์อยางเพยงพอ และทนเวลา เพอใหผูทมหนาทเกยวของกบการบนทก การจดทา และการประเมน
รายงานทางการบ ชและการเงน สามารถบนทก และจดทารายงานทางการบ ช และการเงนทุกประเภทของ
บรษท ลงในระบบบ ชของบรษท โดยมรายละเอยดทถูกตอง และครบถวน

2. รายงานทางการบ ชและการเงน
-

พนกงานทุกคนตองไมกระทาการบดเบอนขอมูล หรอสรางรายการเทจ ไมวาจะเป็ น ขอมู ลรายการทางธุร กจ
ทเกยวกบการบ ช และการเงน หรอขอมูลรายการทางดานปฏบตการ

-

พนกงานทุกคนควรตระหนกวาความถูกตองของรายงานทางบ ชและการเงน เป็นความรบผดชอบรวมกนของ
คณะกรรมการบรษท ผูบรหาร และพนกงานทมหนาทรบผดชอบ

-

พนกงานทุกคนมหนาทรบผดชอบในการดาเนนการ จดเตรยม และ/หรอใหขอมูล รายการทางธุรกจ

3. การปฏบตตามกฎหมาย
-

บุคลากรทุกระดบจะตองปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ ระเบยบ ขอกาหนด และคาสง เพอใหการจดทาบ ช
และการบนทกรายการทางการเงนของบรษท เป็นไปอยางถูกตองและสมบูรณ์

-

บุคลากรทุกระดบจะตองยดหลกความซอสตย์ ปราศจากอคต และมความซอตรง ในการจดเกบบนทกขอมูล
โดยความซอตรงดงกลาวหมายรวมถงการไมยุงเกยวกบกจกรรมทผดกฎหมาย หรอผดจรยธรรมดวย
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7. นโยบายการรกษาและการใชทรพย์สน
ทรพย์สนของบรษท หมายถง ทรพย์สนทมตวตนและทรพย์สนไมมตวตน ทงทกอใหเกดรายไดและไมกอใหเกด
รายได ซงมมูลคาและมอายุการใชงานนานเกนกวา 1 ปี เชน สงหารมทรพย์และอสงหารมทรพย์ รวมถงเทคโนโลย ความรู
ทางวชาการ ขอมูลเอกสารสทธ สทธ ลขสทธ สทธบตร สมปทาน สงประดษฐ์และทรพย์สนทางปั า เป็นตน
บรษทตระหนกถงความสาค ของการใชทรพย์สนของบรษท ซงเป็นทรพยากรทบรษทจดเตรยมไวใหใชงานใน
การดาเนนธุรกจของบรษท ผูบรหาร พนกงาน และผูเกยวของมหนาทในการใชทรพย์สนของบรษทใหเกดประโยชน์อยาง
เตมท และรบผดชอบในการควบคุม ดูแล รกษาทรพย์สนเยยงว ญูชนทวไป และไมนาทรพย์สนของบรษทไปใชเพอ
ประโยชน์ของตนเองหรอผูอน เวนแตจะไดรบอนุ าตจากผูมอานาจอนุมต
8. นโยบายการบรหารทรพยากรบุคคล
บรษทตระหนกถงความสาค ของบุคลากร ซงเป็นปัจจยสาค สุ ดในการขบเคลอนการดาเนนธุรกจของบรษท
ใหบรรลุวตถุประสงค์และเป้าหมาย บรษทจงมุงมนในการสรรหา และสงเสรมการพฒนาบุ คลากรอยางตอเนอง เพอใหม
ความรู มศกยภาพและความสามารถเยยงมออาชพ เสรมสรางบรรยากาศการทางานและวฒนธรรมทด ตลอดถงการดูแล
ผลประโยชน์และจดใหมสวสดการตางๆ ตามทกฎหมายกาหนด เพอรกษาบุคลากร ดงน
1. บรษทฯ สรรหาและจดรบบุคลากรเขาทางาน โดยพจารณาจากความเหมาะสมดานความรู ความสามารถ
ประสบการณ์ และประวตพฤตกรรม
2. บรษทฯ กาหนดอตราคาจางขนตาตามทกฎหมายกาหนด รวมทงพจารณาตามคาของงาน ความรู
ความสามารถ และประสบการณ์ ซงเป็นอตราคาจางทสามารถแขงขนกบธุรกจในประเภทเดยวกนได
3. บรษทฯ สงเสรมพฒนาบุคลากรทุกระดบอยางตอเนอง ใหมความรู และความสามารถ เพอความกาวหนา
ในหนาทการงาน
4. บรษทฯ สงเสรมใหบุคลากรไดใชความรู และแสดงออกถงความสามารถ ทกษะของตนในงานของบรษทได
อยางเตมท
5. บร ษท ฯ จ ด ใ หมสภา พกา รจ างแล ะสภ าพแ วด ลอ มใ นก าร ทาง า นทด มค วา มป ลอ ดภ ย
ถูกสุขลกษณะอนามย โดยปฏบตตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอนทเกยวของ
6. บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารคาตอบแทนทสรางแรงจูงใจ และผลตอบแทนตามคุณคาความสาเรจของ
งาน
7. บรษทฯ จดใหสวสดการ และกจกรรมในหมูพนกงาน/บุค ลากร เพอสรางความสมพนธ์ สามคคและ
วฒนธรรมทดในองค์กร
8. บรษทฯ จะปฏบตตอพนกงาน/บุคลากรดวยความยุตธรรม เทาเทยมกน โปรงใส และใหเกยรตซงกนและกน
9. บรษทฯ เคารพและคานงถงสทธขนพนฐานในการจางงาน โดยจะไมบงคบใชแรงงาน จางแรงงานเดกหรอ
บุคคลทมอายุตากวากฎหมายกาหนด
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9. นโยบายดานการปฏบตตามกฎหมาย
บรษทใหความสาค ในการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทงในสวนงานของภาครฐ โดยเฉพาะในการ
กระทาธุรกรรม บรษทหลกเลยงการกระทาทอาจจูงใจใหรฐ หรอพนกงานของรฐดาเนนการทไมถูกตองเหมาะสม แตจะ
เนนการสรางความสมพนธ์อนดระหวางกนในขอบเขตทเหมาะสมและสามารถทาได เชน การพบปะพูดคุยในทสาธารณะ
ตางๆ การไปแสดงความยนดในวาระโอกาส เทศกาล หรอตามประเพณปฏบต เป็นตน โดยมหลกปฏบต คอ ดาเนนการ
อยางถูกตอง เมอตองมการตดตอกบเจาหนาท หรอหนวยงานของรฐ และตระหนกอยูเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอ
ขอบงคบในหนวยงานภาครฐตางๆ อาจมเงอนไข ขนตอน หรอวธปฏบตทแตกตางกน และบรษทพงรบรูและปฏบตตาม
อยางเครงครด
10. นโยบายดานเทคโนโลยสารสนเทศ
บรษทกาหนดใหเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร เป็นปัจจยสาค ทชวยสงเสรมการดาเนนธุรกจ และเพม
ประสทธภาพการทางาน ฉะนนจงเป็นความรบผดชอบรวมกนของพนกงานบรษททุกคนทจะตองใชเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสารภายใตขอบงคบของกฎหมาย คาสง บรษท และตามมาตรฐานทบรษทกาหนด และบรษทไดจดใหมการ
บรหารความปลอดภยของระบบสารสนเทศ ซงหมายถง ระบบคอมพวเตอร์และขอมูลคอมพวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล
พระราชบ ตวาดวยการกระทาความผดเกยวกบคอมพวเตอร์ พ.ศ. 2550
ทงน พนกงานบรษท ทุกคนมหนาท และขอปฏบต ดงตอไปน
1. มหนาทรบผดชอบในการป้องกน และดูแ ลใหระบบสารสนเทศของบรษททอยูในความครอบครอง หรอหนาท
รบผดชอบของตนไมใหถูกบุคคลทไมไดรบอนุ าตเขาถงโดยมชอบ และไมเปิดเผยขอมูลทมความสาค ทางธุรกจตอ
ผูไมเกยวของ
2. มวนยในการใชระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สอสารของบรษท ไมใหสงผลกระทบในแงลบตอบรษท และผูอน เชน
ใชเป็นเครองมอในการเขาถงระบบสารสนเทศโดยมชอบสรางความเสยหายตอชอเสยง และทรพย์สน รบกวน หรอกอ
ความราคา ตอการทางานของระบบสารสนเทศ ดกขอมูล ลกลอบถอดรหสผาน ปลอมแปลงขอมูลคอมพวเตอร์
เผยแพรภาพ ขอความ หรอเสยงทไมเหมาะสมรวมทงไมนาไปใชในเชงธุรกจสวนตว หรอการกระทาทผดกฎหมาย
3. ตองไมละเมดลขสทธซอฟท์แวร์ หรอทรพย์สนทางปั

าของผูอน

4. ตองเขารหสขอมูลในกรณทตองการสงขอมูลทสาค ทางธุรกจผานเครอขายอนเตอร์เนต รวมทงไมแลกเปลยนขอมูล
ทสาค ทางธุรกจกบ Website ทไมมการป้องกนความปลอดภยของขอมูล
5. กรณทพนกงานขออนุ าตใหผูปฏบตงานสมทบ ซงเป็นพนกงานของผูรบจางของบรษท เขาใชระบบสารสนเทศของ
บรษท ไดนน พนกงานผูขออนุ าตตองควบคุม การใชงานของผูปฏบตงานสมทบ และตองรบผดชอบตอความ
เสยหายทเกดขนกบบรษท
6. บรษทจะเขาตรวจสอบ คนหา ตดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของพนกงาน หากพบขอสงสยวา
พนกงานใชงานในทางทไมเหมาะสม หรอมเหตุอนควร เพอป้องกนความปลอดภยของระบบสารสนเทศของบรษท
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7. หากบรษทพบวา พนกงานมการละเมด และผลการสอบสวนอยางเป็นธรรมปรากฏวาเป็นจรง จะไดรบการพจารณา
ลงโทษทางวนย และ/หรอโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ
11. นโยบายตอตานการทุจรตคอร์รปชน
บรษทใหความสาค ในการตอตานการทุจ รตคอร์ ร ปชนทุ ก รู ป แบบ โดยมุ งเนนการสงเสรมคุ ณ ธรรม
สรางจตสานกและคานยมทถูกตองในการปฏบตงาน บรษทจงกาหนดแนวทางการตอตานการทุจ รตคอร์รปชนและสอสาร
ใหแกกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานไดรบทราบ เพอสรางความรูความเขาใจและถอปฏบตอยางเครงครด ดงน
1. สรางจตสานก คานยม ทศนคตใหแกพนกงานในการปฏบตงานตามกฎหมาย กฎระเบยบ ดวยความซอสตย์สุจรต
2. กรรมการ ผูบรหาร และพนกงานทุกคนตองปฏบตหนาทตามนโยบายการตอตานการทุจรตคอร์รปชน โดยไมเขาไป
เกยวของกบการทุจรตคอร์รปชนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมพงละเลยหรอเพกเฉยเมอพบการกระทาทเขา
ขายการทุจรตคอร์รปชนทเกยวของกบบรษทฯ
3. จดใหมระบบการควบคุมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล มการตรวจสอบและถวงดุลการใชอานาจอยาง
เหมาะสม เพอป้องกนมใหพนกงานทุจรตหรอมสวนเกยวของกบการทุจรต คอร์รปชนตางๆ
4. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในทครอบคลุมดานการเงนและการบ ชทมประสทธภาพ เพอใหมนใจวาธุรกรรม
ทางการเงนดงกลาวเป็นไปดวยความถูกตอง โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
5. หามกรรมการบรษท ผูบรหาร และพนกงาน กระทาการใดๆ อนเป็นการเรยกรอง หรอยอมรบซงทรพย์ส น หรอ
ผลประโยชน์อนใด สาหรบตนเองหรอผูอนทสอไปในทางจูงใจใหปฏบต หรอละเวนการปฏบตหนาทในทางทมชอบ หรอ
อาจทาใหบรษทเสยประโยชน์อนชอบธรรม
6. ใหความเป็นธรรมและคุมครองพนกงานทปฏเสธการคอร์รปชนหรอแจงเรองการคอร์รปชนทเกยวของกบบรษทฯ โดย
บรษทฯ จะไมลดตาแหนง ลงโทษ หรอใหผลทางลบตอพนกงานทปฏเสธการคอร์รปชน แมวาการกระทานนจะทาให
บรษทฯสู เสยโอกาสทางธุรกจ
7. กาหนดหลกการใหหรอการรบของขว สงของ หรอการบนเทงทอาจมผลสอใหเกดขอสงสยในพฤตกรรมการทุจรต
หรอการใหสนบน หากเป็นการรบของขว ควรเป็นไปอยางสมเหตุสมผล และตองไมเป็ นเงนสดหรอเทยบเทาเงนสด
และตองตระหนกวาการกระทาใดๆ ตองอยูภายใตความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
8. กาหนดระเบยบการจดซอจดจาง การเบกจายเงน หรอการทาส าใดๆ โดยแตละขนตอนตองมหลกฐานประกอบ
อยางชดเจนและมการกาหนดอานาจอนุมตอยางเหมาะสมและรดกุม
9. หามกรรมการบรษท ผูบรหาร และพนกงาน ใหหรอเสนอทจะใหทรพย์สนหรอผลประโยชน์อนใดแกบุคคลภายนอก
เพอจูงใจใหบุคคลนนกระทาหรอละเวนการกระทาใดทผดตอกฎหมายหรอโดยมชอบตอตาแหนงหนาทของตน
10. จดใหมกลไกการรายงานสถานะทางการเงนทโปรงใสและถูกตอง
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11. จดใหมการสอสารนโยบายและแนวทางการตอตานการทุจ รตคอร์รปชนไปยงกรรมการ ผูบรหาร และพนกงาน
ทุกระดบของบรษทใหรบทราบและเขาใจอยางถองแทเพอนาไปปฏบตโดยผานชองทางตางๆ เชน การอบรมพนกงาน
ระบบการสอสารภายในองค์กร เป็นตน
12. กาหนดชองทางการแจงเบาะแสเกยวกบการทุจรตคอร์รปชนในกรณทพบเหตุการณ์ทนาสงสยอนสอใหเกดการทุจรต
และการประพฤตมชอบของกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานของบรษทโดยผูแจงเบาะแสสามารถสงรายละเอยดและ
หลกฐานตางๆ ไปยงบรษท โดยผานชองทาง เวบไซต์ อเมล หรอ จดหมาย
13. จดทากลไกการคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจ รตคอร์ร ปชนทเกยวของกบบรษทโดยการกาหนดขอมูลของผูแจง
เบาะแสใหเป็ นความลบกรณทขอมูลของผูแจงเบาะแสถูกเปิดเผย ผูทมหนาทดูแลรบผดชอบขอมู ลดงกลาวจะตอง
ถูกดาเนนการลงโทษทางวนย
14. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานทมกระทาการทุจรตคอร์รปชนหรอสนบสนุนการกระทาทเกยวของ
กบการทุจรตคอร์รปชน โดยจะดาเนนการลงโทษทางวนยตามสมควรแกกรณ เชน ตกเตอนเป็นลายลกษณ์อกษร ลด
คาจาง พกงาน เลกจาง และดาเนนคดตามกฏหมาย เป็นตน
15. กาหนดใหมการตรวจสอบ และรายงานตามลาดบขนของสายงานการบงคบบ ชา ของผูกระทาการทุจรต จนกระทง
ถง คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการบรษท
กาหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยง ประเมนโอกาสทจะเกดการทุจรตขน รวมถงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจรต
แบบตางๆ เชน การจดทารายงานทางการเงนเทจ การทาใหสู เสยทรพย์สน การคอร์ร ปชน การทผูบรหารสามารถฝ่า
ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลยนแปลงขอมูลในรายงานทสาค การ
ไดมาหรอใชไปซงทรพย์สนโดยไมถูกตอง เป็นตน
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12. นโยบายการแจงเบาะแสการกระทาความผด
บรษทใหความสาค ตอการดาเนนธุรกจ อยางระมดระวงในเรองการทุจรตคอร์รปชน โดยยดถอปฏบตตาม
หลกการการกากบดูแลกจการทด เพอประโยชน์สูงสุดของผูถอหุน ผูมสวนไดเสย และผูเกยวของ จงกาหนดนโยบายการ
แจงเบาะแส และขอรองเรยน เพอใชถอเป็นแนวปฏบต ดงน
1. วตถุประสงค์
ตามทบรษทไดมนโยบายตอตานการทุ จ รตคอร์ ร ปชนจงไดกาหนดนโยบายการแจงเบาะแส
และขอรองเรยนเพอใหผูมสวนรวมในการตอตานการทุจรตคอร์รปชนมนใจวาบรษทมชองทางและกระบวนการในการ
แจงเบาะแส และขอรองเรยนทโปรงใส ปลอดภย และเป็นธรรมตอผูแจงหรอรองเรยน
2. ขอบเขตการแจงเบาะแส และขอรองเรยน
เมอมขอสงสย เชอวา หรอมเหตุอ นควรเชอโดยสุจ รตวา มการกระทาทไมสุจ รตหรอไมโปรงใส หรอ
มการฝ่าฝืนหลกปฏบตทดในเรอง
2.1 นโยบาย ระเบยบปฏบต ขอบงคบ ขอกาหนด หรอกฎเกณฑ์ตางๆ ของบรษท
2.2 การกากบดูแลกจการทด จรรยาบรรณและจรยธรรม
2.3 กฎหมาย ขอกาหนดของทางการ
3. บุคคลทสามารถแจงเบาะแส และขอรองเรยน
บุคลากรของบรษททุก ระดบ รวมถงบุคคลภายนอกหรอผู ททราบขอสงสยตามขอบเขตทระบุไวในขอ 2
สามารถแจงเบาะแส และขอรองเรยนตอบรษทได
4. การคุมครองผูใหขอมูล
4.1 เพอคุมครองสทธของผูแจงเบาะแสและผูใหขอมูลทกระทาโดยเจตนาสุจรต บรษทจะกาหนดใหขอมูล
ของผูแจงเบาะแส หรอพยานบุคคลทเกยวของไดรบการคุ มครอง โดยปกปิดชอหรอขอมูลสวนบุค คล ไวในชนความลบ
(Confidential) ตามขอกาหนดของบรษทวาดวยการกาหนดชนความลบ และการรกษาความปลอดภยเกยวกบเอกสาร
โดยจากดเฉพาะผูรบผดชอบในการดาเนนการตรวจสอบเรองรองเรยนเทานนทจะเขาถงขอมูลดงกลาวได และผูไดรบ
ขอมูลจากการปฏบตหนาททเกยวของกบเรองรองเรยน มหนาทเกบรกษาขอมูล ขอรองเรยน และเอกสารหลกฐานของผู
รองเรยนและผู ใหขอมู ลไวเป็นความลบ หามเปิดเผยขอมู ลแกบุค คลอนทไมมหนาทเกยวของ เวนแตเป็นการเปิดเผย
ตามหนาททกฎหมายกาหนด
4.2 บรษทไมยนยอมใหมการขมขู คุ กคาม พนกงานผูใหขอมูล การกระทาผดและการทุจ รต รวมถง
ผูทใหความรวมมอหรอความชวยเหลอในการสอบสวน ดวยเจตนาสุจรต บรษทจะใหความคุมครองและหามพนกงานหรอ
ผูบรหารของบรษท เลกจาง พกงาน ลงโทษทางวนย หรอขูวาจะดาเนนการตางๆ จากการทพนกงานใหขอมูลเรองการ
กระทาผดหรอการทุจรต รวมถงการปฏบตตอบุคคลอนดวยวธทไมเป็ นธรรม เลอกปฏบตดวยวธการทไมเหมาะสม หรอ
กอใหเกดความเสยหายตอบุคคลอน รวมไปถงกรณบุ คคลอนนนฟ้องรองดาเนนคด เป็นพยาน ใหถอยคา หรอใหความ
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รวมมอใดๆ ตอศาลหรอหนวยงานของรฐ หากผูใดกระทาการฝ่าฝืนดงกลาว จะถูกลงโทษทางวนย และอาจไดรบโทษ
ตามทกฎหมายกาหนด หากการกระทานนถอเป็นการกระทาความผดตามกฎหมาย
4.3 บรษทอาจใหความคุมครองเพมเตมเป็นพเศษตามความเหมาะสม โดยจะพจารณาจากระดบ
ความรายแรงและความสาค ของเรองทรองเรยน ในกรณทผูรองเรยนถู ก ขมขู คุ ก คาม ใหรายงานตอหวหนา
ฝ่ายทรพยากรบุคคลโดยทนท ซงหวหนาฝ่ายทรพยากรบุคคลจะทาหนาทเป็นเจาหนาทคุมครองผูใหขอมูล ตามนโยบาย
ฉบบน
4.4 กรณพนกงานใหขอมูลการกระทาผดหรอการทุจรตดวยเจตนาสุจรตแมวาภายหลงบรษทไดดาเนนการ
สอบสวนแลวและพบวาไมมการกระทาผดตามทไดรองเรยน บรษทจะไมดาเนนการลงโทษใด ๆ กบพนกงานทใหขอมูล
อยางไรกตาม หากผลการสอบสวนพบวาไมมมูลขอเทจจรงใดๆ ตามทรองเรยน และไดทาดวยเหตุเจตนาใหรายหรอจงใจ
ใหเกดผลทเป็นอนตรายหรอใหขอมูลเทจ บรษทจะพจารณาดาเนนการลงโทษพนกงานทใหขอมูล ตามขอบงคบเกยวกบ
การทางาน ซงมบทลงโทษตงแต ตกเตอนดวยวาจาหรอลายลกษณ์อกษร พกงาน จนถงใหออกจากงาน รวมทงพจารณา
ดาเนนคดตามกฎหมาย
5. การแตงตงคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอเทจจรง
บรษทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาทบรหารเป็ น ผู พจารณาแตงตงคณะกรรมการสอบสวน
และตรวจสอบขอเทจจรง เพอทาหนาทรวบรวมพยานหลกฐาน และดาเนนการใดๆ ในการสบสวนหาขอเทจจรงของ
เบาะแสหรอขอรองเรยน รวมทงเสนอแนะแนวทางการจดการแกไขขอรองเรยนนน โดยกระบวนการสอบสวนตองเป็นไป
อยางโปรงใส และเทยงธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบขอเทจจรงประกอบดวยตวแทนจากฝ่ายหรอหนวยงานของบรษท
ดงน
1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. ฝ่ายทรพยากรบุคคล
3. ฝ่ายตนสงกดของผูถูกแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน โดยมใชผูบงคบบ ชาโดยตรงของผูถูกรอง
4. ฝ่ายหรอหนวยงานอน ทมความเป็นอสระ เชน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบ ช ฯลฯ เป็นตน
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6. ชองทางในการแจงเบาะแส และขอรองเรยน
บรษทกาหนดชองทางในการรบแจงเบาะแส และขอรองเรยน ดงน
6.1 อเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ whistleblower@prosperengineering.co.th
6.2 เวบไซต์ของบรษท www.prosperengineering.co.th หวขอ“ชองทางการรองเรยน”
6.3 สงทางไปรษณย์ปิดผนกถง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรษท พรอสเพอร์ เอนจเนยรง จากด
เลขท 11 ซอยนาคนวาส 20 ถนนนาคนวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
กลองรบขอเสนอแนะ / ความคดเหน / ขอรองเรยน (ตงอยูภายในบรษท)
7. ขนตอนการดาเนนการ
7.1 การแจงเบาะแสและขอรองเรยน ตามขอบเขตทระบุไ วขอ 2 ใหหวหนาฝ่า ยตรวจสอบภายใน
ดาเนนการดงน
(1) เรองรองเรยนเป็นการกระทาทฝ่า ฝืนหรอไมปฏบตตามนโยบายและระเบยบวธปฏบตดาน
บุคคลใหนาสงผูจดการฝ่ายทรพยากรบุคคล ตรวจสอบขอเทจจรงและจดทารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและความเหนหรอขอเสนอแนะเสนอตอประธานเจาหนาทบรหาร เพอพจารณา
สงการ และสรุปผลแจงฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบรษท เพอเกบรวบรวมขอมูล
(2) เรองรองเรยนเป็ นการกระทาทฝ่ าฝืนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย นโยบายและหลกการกากบ
ดูแลกจการ จรรยาบรรณธุรกจ และระเบยบขอบงคบของบรษท ใหนาสงเลขานุการบรษท
(3) เรองรองเรยนเป็ นการกระทาทอาจสอถงการทุจ รต เชน การยกยอกทรพย์ การคอร์ รปชน
การฉอโกง เป็นตน ใหนาสงคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรอฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
(4) ในกรณทเรองรองเรยนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรองทซบซอนหรอเกยวของกบหลายหนวยงาน
ใหนาสงประธานเจาหนาทบรหาร เพอแตงตงคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรง (Investigation
Committee) สาหรบดาเนนการตรวจสอบเรองดงกลาว
7.2 ผลการสอบสวนการแจงเบาะแสและขอรองเรยน
(1) กรณผูถูกรองเรยนไมมความผด หรอเป็นเรองทเกดจากความเขาใจผดหรอไดใหขอแนะนา
แกผูถูกรองเรยนหรอผู ทเกยวของไดมการประพฤตหรอปฏบตทเหมาะสมแลว และไมมการ
ลงโทษใดๆ ใหคณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจงตอประธานเจาหนาทบรหาร สาเนาแจง
เลขานุการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ
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(2) กรณผูถูกรองเรยนมความผด และมการลงโทษทางวนยและหรอดาเนนคดทางกฎหมาย (ถาม)
ใหคณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอความเหนและขอเสนอแนะตอประธานเจาหนาทบรหาร
เพอพจารณาใหความเหนชอบ เมอไดขอสรุปแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลการ
สอบสวนแจงเลขานุการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) กรณเป็นขอรองเรยนจากผูทไมระบุชอและไมสามารถหาขอมูลเพมเตมไดเพยงพอใหรายงาน
ประธานเจาหนาทบรหาร เพอพจารณาสงการ
7.3 การแจงผลสรุปตอผูรองเรยน และการแกไขปรบปรุง
ใหกรรมการสอบสวนฯ แจงผลการดาเนนการใหผูรองเรยนทราบ และสรุปแนวทางการแกไขปรบปรุง
เสนอประธานเจาหนาทบรหาร
8. การรองเรยนโดยไมสุจรต
การแจงเรองรองเรยน แจงเบาะแส ใหถอยคา หรอใหขอมูลใดๆ ถาพสูจ น์ไดวากระทาโดยไมสุจ รต หรอ
จงใจ กลนแกลง ใสราย บดเบอนขอเทจจรง กรณเป็นพนกงานจะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนยตามขอบงคบ
การทางานและระเบยบของบรษท กรณเป็นการกระทาโดยบุค คลภายนอก รวมถงการกระทาโดยพนกงานบรษท และ
ทาใหบรษทไดรบความเสยหาย บรษทอาจจะพจารณาดาเนนการทางกฎหมาย ตามแตกรณ
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13. นโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม
บรษทดาเนนธุรกจ โดยยดมนและใหความสาค กบหนาทและความรบผดชอบตอสงคมและผูมสวนไดเสย
ไดแก ผูถอหุน ลูกคา คูคา พนกงาน ชุมชน และสงคมรอบดาน เพอสรางความมุงมนในการดาเนนธุรกจ และมความมุงมน
ทจะดาเนนธุรกจใหเป็ นแบบอยางทดตอสงคม ดวยหลกจรยธรรมและหลกการกากบดูแลกจการทด เพอสรางประโยชน์
ใหกบสงคม สงแวดลอม และการพฒนาอยางยงยน ทงน เพอใหบรรลุเป้าหมายดงกลาว บรษทจงไดกาหนดนโยบายการ
กากบดูแลกจการและจรรยาบรรณธุรกจ และไดวางกรอบนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและแนวทางในการปฏบตดงน
1. การกากบดูแลกจการทด
2. การประกอบธุรกจดวยความเป็นธรรม
3. การตอตานการทุจรตคอร์รปชน
4. การเคารพสทธมนุษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเป็นธรรม
5. ความรบผดชอบตอผูบรโภค
6. การดูแลรกษาสงแวดลอม
7. การรวมพฒนาชุมชนและสงคม
8. นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรมจากการดาเนนความรบผดชอบตอสงคม
9. การจดทารายงานดานสงคมและสงแวดลอม
1. การกากบดูแลกจการทด
บรษทจดใหมระบบบรหารจดการตามหลกการกากบดูแลกจการทด ดวยการจดการอยางโปรงใส เทาเทยม และ
เป็นธรรม เพอสรางความเชอมนและความมนใจตอผูถอหุน ผูลงทุน ผูมสวนไดเสย และผูเกยวของทุกฝ่าย
แนวปฏบต
ปฏบตตามนโยบายการกากบดูแลกจการทดของบรษท ภายใตหลกการกากบดูแ ลกจการทดสาหรบบรษท
จดทะเบยนทกาหนดโดยตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยในหา (5) หมวดไดแก สทธของผู ถอหุน การปฏบตตอผูถอหุน
อยางเทาเทยมกน บทบาทของผูมสวนไดเสย การเปิดเผยขอมู ลและความโปรงใส ความรบผดชอบของคณะกรรมการ
บรษท
2. การประกอบธุร กจดวยความเป็นธรรม
บรษทถอปฏบตแนวทางการประกอบธุ ร กจดวยความเป็ นธรรม กอใหเกดความเชอมนตอผู ทเกยวของ
อนจะสงผลดตอบรษทในระยะยาว
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แนวปฏบต
1. หลกเลยงการดาเนนการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์ หรอหากพบวามความขดแยง
ทางผลประโยชน์เกดขน กควรจดใหม กระบวนการไกลเกลยทเป็ นธรรมและมการเปิดเผยขอมูลทสาค
อยางครบถวน
2. สงเสรมการแขงขนทางการคาอยางเสร หลกเลยงพฤตกรรมการ เลนพรรคเลนพวก หรอรวมสมคบคดกน
3. ไมสนบสนุนการดาเนนการทมลกษณะเป็นการละเมดทรพย์สนทาง ปั

าหรอลขสทธ

4. จดใหมระบบการบรหารจดการทสามารถป้องกนการจายสนบนและทุจรต หรอสามารถตรวจสอบพบไดโดย
ไมชกชา รวมถงมกระบวนการ แกไขปั หาทมประสทธภาพ พรอมกบใหความเป็นธรรมหากเกดก รณ
ดงกลาวขน
5. รณรงค์ใ หกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานเหนความสาค ของการตอตานการทุจ รต รวมทงการกรรโชก
และการใหสนบนในทุกรูปแบบ
3. การตอตานการทุจรตคอร์รปชน
แนวปฏบต
บรษทใหความสาค ในการตอตานการทุจ รตคอร์ ร ปชนทุ ก รู ป แบบ โดยมุ งเนนการสงเสร มคุ ณ ธรรม
สรางจตสานกและคานยมทถูกตองในการปฏบตงาน บรษทจงกาหนดแนวทางการตอตานการทุจรตคอร์รปชนและสอสาร
ใหแกกรรมการ ผูบรหาร และพนกงานไดรบทราบ เพอสรางความรูความเขาใจและถอปฏบตอยางเครงครด ดงน
1. สรางจตสานก คานยม ทศนคตใหแกพนกงานในการปฏบตงานตามกฎหมาย กฎระเบยบ ดวยความซอสตย์
สุจรต
2. กรรมการ ผูบรหาร และพนกงานทุ ก คนตองปฏบตหนาทตามนโยบายการตอตานการทุ จ รตคอร์ ร ปชน
โดยไมเขาไปเกยวของกบการทุจ รตคอร์รปชนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมพงละเลยหรอเพกเฉย
เมอพบการกระทาทเขาขายการทุจรตคอร์รปชนทเกยวของกบบรษทฯ
3. จดใหมระบบการควบคุมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล มการตรวจสอบและถวงดุลการใชอานาจ
อยางเหมาะสม เพอป้องกนมใหพนกงานทุจรตหรอมสวนเกยวของกบการทุ จรต คอร์รปชนตางๆ
4. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในทครอบคลุมดานการเงนและการบ ชทมประสทธภาพ เพอใหมนใจวา
ธุรกรรมทางการเงนดงกลาวเป็นไปดวยความถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. หามกรรมการบรษท ผูบรหาร และพนกงาน กระทาการใดๆ อนเป็นการเรยกรอง หรอยอมรบซงทรพย์ สน
หรอผลประโยชน์อนใด สาหรบตนเองหรอผูอนทสอไปในทางจูงใจใหปฏบต หรอละเวนการปฏบตหนาทในทาง
ทมชอบ หรออาจทาใหบรษทเสยประโยชน์อนชอบธรรม
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6. กาหนดหลกการใหหรอการรบของขว สงของ หรอการบนเทงทอาจมผลสอใหเกดขอสงสยในพฤตกรรมการ
ทุจรตหรอการใหสนบน หากเป็นการรบของขว ควรเป็นไปอยางสมเหตุสมผล และตองไมเป็นเงนสดหรอ
เทยบเทาเงนสด และตองตระหนกวาการกระทาใดๆ ตองอยูภายใตความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
7. กาหนดระเบยบการจดซอจดจาง การเบกจายเงน หรอการทาส าใดๆ โดยแตละขนตอนตองมหลกฐาน
ประกอบอยางชดเจนและมการกาหนดอานาจอนุมตอยางเหมาะสมและรดกุม
8. หามกรรมการบรษท ผูบรหาร และพนกงาน ใหหรอเสนอทจะใหทรพย์ ส นหรอผลประโยชน์ อ นใด
แกบุ คคลภายนอก เพอจูงใจใหบุคคลนนกระทาหรอละเวนการกระทาใดทผดตอกฎหมายหรอโดยมชอบ
ตอตาแหนงหนาทของตน
4. การเคารพสทธมนุษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเป็นธรรม
แนวปฏบต
1. สนบสนุน และเคารพในการปกป้อ งสทธมนุ ษ ยชน โดยหมนตรวจตรา ดู แ ลมใหธุ ร กจของตนเขาไป
มสวนเกยวของกบการลวงละเมดสทธมนุษยชน
2. สงเสรมใหมการเฝ้าระวงการปฏบตตามขอกาหนดดานสทธมนุษยชน ภายในธุรกจของตน และกระตุ น
ใหมการปฏบตตามหลกการสทธมนุ ษ ยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบผดชอบของธุร กจดาน
สทธมนุษยชนยงครอบคลุมไปถงบรษทในเครอ ผูรวมทุน และคูคา
3. บรษทจะปฏบตตอบุค ลากรของบรษททุก คนโดยเสมอภาคกน ไมเลอกปฏบต ไมแบงแยก ถนกาเนด
เชอชาต เพศ อายุ สผว ศาสนา สมรรถภาพรางกาย ฐานะ ชาตตระกูล สถานศกษา หรอสถานะอนใดทมได
เกยวของโดยตรงกบการปฏบตงาน
4. บรษทใหโอกาสบุคลากรของ บรษท ทุกคนแสดงความสามารถอยางเตมทโดยจดผลตอบแทนทเหมาะสม
และสรางแรงกระตุนในการทางาน ทงในรูปของเงนเดอน โบนส และคาใชจายในการดาเนนการทเหมาะสม
ตามระเบยบของบรษท อกทงใหโอกาสบุ คลากรของบรษท ศกษาเพมเตมทงในระดบอุ ด มศกษา
และการอบรมทงระยะสนและระยะยาว
5. บุคลากรของบรษททุกคนตองปฏบตหนาทในความรบผดชอบดวยตนเองอยางสุดความสามารถ ซอสตย์
สุจ รต เทยงธรรม ยดมนในคุ ณธรรม ไมมอบหมายหนาทของตนให กบบุ ค คลใดบุค คลหนงทาแทน
ไมวาทางตรงหรอทางออมเวนแตจะเป็ นการจาเป็น หรอเพอความสะดวกรวดเรวในงานทไมตองใช
ความสามารถเฉพาะของตน
6. บุคลากรของบรษท ตองปฏบตงานตามสายบงคบบ ชา รบคาสงและรบผดชอบโดยตรงตอผูบงคบบ ชา
ของตน ไมขามสายการบงคบบ ชาหากไมมความจาเป็น หลกเลยงการวพากษ์ว จารณ์ผูบงคบบ ชา
และผูรวมงานทอาจกอใหเกดความเสยหายตอบุคคลนน หรอตอบรษท ทงนทงนนบุคลากรของบรษท
จะเปิ ดโอกาส และเปิด ใจรบฟั ง ความคดเหนของผูใตบงคบบ ชา แ ละเพอนรวมงานอยางมสต
ปราศจากอคต และรบฟังดวยเหตุและผล
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7. บุคลากรของบรษท สามารถใชทรพยากร แรงงาน สถานท และสงอานวยความสะดวกของบรษท ในหนาท
อยางเตมท หามใชทรพยากร แรงงาน สถานท และสงอานวยความสะดวกไปในการอนนอกจากการปฏบต
หนาท หรอสวสดการทตนมสทธโดยชอบ
8. บุคลากรของบรษท ตองมกรยามารยาทสุภาพ แตงกายเหมาะสมตอกาลเทศะ และประพฤตตนเหมาะสม
กบหนาทการงาน ธรรมเนยมทองถน โดยไมสรางความเสอมเสยตอภาพลกษณ์บรษท
9. บุคลากรของบรษท สามารถใชชอ และตาแหนงของตนเพอเรยไรเงนเพอการกุศ ลทบรษทเป็ น ผู จด
แตหามใชชอของบรษท หรอตาแหนงในบรษท ในการเรยไรเงนเป็นการสวนตว ไมวาดวยวตถุประสงค์ใด
10. บุค ลากรของบรษท ควรใหความรวมมอในกจกรรมทบรษท จดขนเพอสรางความสามคค ชวยเหลอ
เกอกูลกน รวมทงกจกรรมเพอสงคมทบรษทจดขน
11. หามบุคลากรของบรษทกระทาการทกอใหเกดความเดอดรอน ราคา บนทอนกาลงใจผูอน กอใหเกดความ
เป็ นปฏปั กษ์ หรอรบกวนการปฏบตงาน ทมลกษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไมวาตอบุคลากรของบรษท
หรอบุคคลภายนอกทเขามาตดตอธุรกจ ทงนรวมถง การละลวงทางเพศ การเกยวพาราส การลวนลาม
การอนาจาร และการมไวซงภาพลามกอนาจาร ทงทางวาจาและการสมผส
5. ความรบผดชอบตอลูกคา และผูบรโภค
บรษทคานงถงความพงพอใจสู งสุดของลูกคา ซงเป็นผูทซอสนคาและบรการจากบรษท รวมทงผูบรโภคซงเป็น
ผูทใชสนคาและบรการทบรษทผลต ดวยราคาทเป็นธรรม มคุณภาพ และมความรบผดชอบตอลูกคา และผูบรโภค
แนวปฏบต
1. บรษทมุงมนพฒนาสนคา และบรการใหครบวงจร บรการรวดเรว มคุณภาพ เพอตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และผูบรโภคอยางตอเนองบุคลากรของบรษท ตองทุมเทเพอตอบสนองความตองการของลูกคา
และผูบรโภคอยางเตมท ดวยราคาทสมเหตุสมผล ทนตอสถานการณ์ มคุณภาพ ไมจากดสทธของผูบรโภค
และมเงอนไขทเป็นธรรมสาหรบผูบรโภค
2. บรษทตองไมทาการใดอนเป็ นการหลอกลวง หรอทาใหหลงเชอในคุณ ภาพสนคา และบรการของบรษท
ทอาจเกนจรง
3. บรษทมุงมนพฒนาความปลอดภยในการใชสนคาและบรการของบรษท ความปลอดภยของผูบรโภคนน
มความสาค ยง บรษทกาหนดใหมป้ายเตอนภย ตรวจสอบความปลอดภยในสถานประกอบการรณรงค์
และอบรมพนกงานในเรองความปลอดภยสาหรบผูบรโภคอยางเครงครดตอเนอง
6. การดูแลรกษาสงแวดลอม
บรษทใสใจในความปลอดภย และสุขอนามยของบุคลากรของบรษท และชุม ชนโดยรอบสถานประกอบการ
บรษทมุงสงเสรมและปลู กฝั งจตสานกทางดานคุณ ภาพความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอมใหเป็นวถดาเนน
ชวตประจาวนของบุคลากรของบรษท เพอประโยชน์ของทุกคน รวมทงชุมชนและสงคมโดยรวม บรษทสนบสนุนใหมการใช
ทรพยากรอยางเหมาะสม ลดการใชอยางสนเปลอง
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แนวปฏบตทด
1. บรษทสงเสรมใหความปลอดภยเป็น เรองสาค โดยจดทาขอกาหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ
ความปลอดภยอ าชวอนามยและสงแวดล อม ทมมาตรการไ มน อยกวาทก ฎหมายกาห นด
ตามมาตรฐานสากล บุ คลากรของบรษทตองศกษา และปฏบตตามกฎหมายนโยบายขอกาหนด
และมาตรฐานทางดานคุณภาพความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอมทเกยวของอยางเครงครด
2. บรษทจะดาเนนการทุกวถทางเพอควบคุมและป้องกนความสู เสยในรูปแบบตางๆอนเนองมาจากอุบตเหตุ
อคคภย การบาดเจบหรอเจบป่วยจากการทางาน ทรพย์สนสู หายหรอเสยหาย การละเมดระบบรกษา
ความปลอดภย การปฏบตงานไมถูกวธ และความผดพลาดตางๆทเกดขน ตลอดจนรกษาสภาพแวดลอมใน
การทางานทปลอดภยตอบุคลากรของบรษท และมการซกซอมแผนการรกษาความปลอดภยเป็ นประจา
ทงนถอเป็นหนาทรบผดชอบของผูบรหารและพนกงานในการรายงานอุบตเหตุอุบตการณ์โดยปฏบตตาม
ขนตอนทกาหนดไว
3. บรษทจดใหมแผนควบคุมและป้องกนเหตุฉุกเฉนในทุกพนทปฏบตการ มแผนจดการเหตุฉุกเฉนและสภาวะ
วกฤตขององค์กร เพอเตรยมพรอมตอการจดการเหตุฉุกเฉนตางๆทอาจเกดขน เชน เพลงไหม ก๊าซสารเคม
หรอของเสยรวไหลและมการเตรยมพรอมตอเหตุวกฤตอน ทอาจทาใหการดาเนนธุรกจหยุดชะงก เสอมเสย
ชอเสยงและภาพลกษณ์ขององค์กร
4. บรษทจะจดใหมการประชาสมพนธ์ และสอความเพอสรางความรูความเขาใจและเผยแพรขอมู ลใหกบ
บุคลากรของบรษท ตลอดจนผูมสวนไดสวนเสยทเกยวของ เพอใหทราบและเขาใจในนโยบายกฎระเบยบ
ขนตอนวธปฏบตและขอควรระวงตางๆ ทางดานคุ ณภาพความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอม
ตลอดจนนาไปยดถอปฏบตไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกดอนตรายตอสุขภาพทรพย์สนและสงแวดลอม
5. บรษทมุงมนมสวนรวมในการรบผดชอบตอสงคมในเรองคุ ณภาพความปลอดภยอาชวอนามยและ
สงแวดลอม การใชทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชน์สูง สุดอยางจรงจงและตอเนอง โดยตระหนกถง
ความสาค ของสงแวดลอมและความปลอดภยของผูมสวนไดเสยทเกยวของตลอดจนสงเสรมกจกรรมทาง
สงคมในการรกษาสงแวดลอมและพฒนาคุณภาพชวตของคนในชุมชนตามหลกการพฒนาอยางยงยน
6. หากการปฏบตงานใดไมปลอดภย หรอไมอาจปฏบตตามขอกาหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ
ความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอม หรอพบวาการปฏบตงานมผลกระทบทางดานสงแวดลอม
อยางรายแรง ใหบุคลากรของบรษทยุตการปฏบตงานเทาททาไดชวคราวเพอแจงผูรวมงาน ผูบงคบบ ชา
และหนวยงานทรบผดชอบเพอดาเนนการแกไข หรอวางแผนแกไขตอไป หามปฏบตงานตอไปโดยเดดขาด
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7. การรวมพฒนาชุมชนและสงคม
บรษทเป็นบรษททอยูในสงคมโดยไมแยกขาดจากสงคมบรษทยอมมภาระทตองรบผดชอบในการพฒนา และ
คนกาไรสูชุมชน และสงคมโดยรวม เพอใหบรษทเจร เตบโตอยางยงยนตามการพฒนาของสงคม บรษทถอเป็นหนาทและ
เป็น นโยบายหลกในการใหความสาค กบกจกรรมของชุม ชนและสงคมโดยมุงเนนใหเกดการพฒนาสงคมชุม ชน
สงแวดลอมทานุบารุง ศาสนา สรางสรรค์และอนุร กษ์ ทรพยากรธรรมชาตรวมทงสนบสนุนการศกษาแกเยาวชนและ
สนบสนุนกจกรรมสาธารณประโยชน์แกชุมชนทดอยโอกาส ใหเป็นชุมชนทเขมแขงพงพาตนเองได
แนวปฏบต
1. บรษทมุ งทจะทาความเขาใจ สอสารกบสงคมถงสถานะ และขอเทจจรงในการดาเนนงานของบรษท
ความรบผดชอบของบรษทตอชุ มชนและสงคมโดยรวม และความรบผดชอบของบรษทในสงแวดลอม
โดยไมปกปิดขอเทจจรงทอาจเปิด เผยได ใหความรวมมอในการใหขอมูลกบนกลงทุน ผูถอหุน และผูสนใจ
ทวไป อยางทนสถานการณ์
2. บรษทมุงมนทจะมสวนรวมในการรบผดชอบตอสงคมในเรองคุณ ภาพ ความปลอดภย อาชวอนามยและ
สงแวดลอมอยางจรงจงและตอเนองในการใชทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนกถง
ความสาค ของสงแวดลอมและความปลอดภยของผูมสวนไดสวนเสยทเกยวของตลอดจนสงเสรมกจกรรม
ทางสงคมในการรกษาสงแวดลอมและพฒนาคุณภาพชวตของคนในชุมชนตามหลกการพฒนาอยางยงยน
3. บรษทจะคานงถงทางเลอกในการใชประโยชน์จากทรพยากรธรรมชาตโดยใหมผลกระทบตอความเสยหาย
ของสงคมสงแวดลอมและคุณ ภาพชวตของประชาชนนอยทสุด พรอมทงสนบสนุนการลดการใชพลงงาน
และทรพยากร
4. บรษทปลูก ฝังจตสานกในเรองความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมใหเกดขนในบุคลากรของบรษท
ทุกระดบอยางตอเนอง ใหความสาค ในการทาธุรกรรมกบคูคาทมเจตจานงเดยวกนกบบรษทในเรองความ
รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เป็น ผู นาในการสงเสรมการใชและการอนุร กษ์พ ลงงานอยางม
ประสทธภาพเพอประโยชน์ตอชนรุนหลง
5. บรษทจะคนกาไรสวนหนงเพอกจกรรมทจะมสวนสรางสรรค์ส งคมและสงแวดลอมอยางสมาเสมอ
โดยกจกรรมทจะกระทาตองเป็นกจกรรมทเหมาะสม สรางประโยชน์ใ หกบชุมชน สงคม และสงแวดลอมได
จรง หากเลอกใชการบรจาค จะมการตรวจสอบขอมูลผูรบบรจาค เพอใหแนใจวานาไปใชเพอการกุศลอยาง
มประสทธภาพ และประสทธผล กอประโยชน์อยางแทจรง การบรจาคทุกครงจะมการรวบรวมเอกสารเกบไว
เพอเป็นหลกฐาน
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8. นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรมจากการดาเนนความรบผดชอบตอสงคม
บรษทนาแนวคดในการรบผดชอบตอสงคมมาปรบใชและคดคนใหเกดนวตกรรมทางธุ รกจทสรางประโยชน์
ความสามารถในการแขงขนตอธุรกจและสงคม
แนวปฏบตทด
1. สารวจกระบวนการตางๆ ของธุรกจทดาเนนการอยูในปัจ จุ บนวา กอใหเกดความเสยงหรอมผลกระทบ
ในทางลบตอสงคมและสงแวดลอม หรอไม อยางไร และศกษาหาแนวทางแกไขเพอลดผลกระทบดงกลาว
รวมทงศกษา พจารณา และวเคราะห์ ก ระบวนการทางานอยางละเอยดและครอบคลุ ม ทุ ก ดาน
เพอสรางโอกาสในการพฒนาไปสูการคนพบนวตกรรมทางธุรกจ
2. เปิ ด เผยนวตกรรมทคนพบในสงทเป็ น ประโยชน์ ต อสงคมและสงแวดลอม เพอกระตุ นใหธุ ร กจ
และผูประกอบการรายอนไดปฏบตตาม
3. วเคราะห์แนวทางแกไขปั หา ตลอดจนพฒนานวตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการทดาเนนการ
ตอเนองอยางไมหยุดนง เพอ สรางโอกาสในการคดคนผลตภณฑ์ใหม และเพอความเจร เตบโตควบคูไป
กบการสรางผลกาไรของธุรกจอยางยงยน
9. การจดทารายงานดานสงคมและสงแวดลอม
บรษทจะดาเนนการเปิ ดเผยขอมู ลในการปฏบตตามแนวทางการรบผดชอบตอสงคม ใหเป็นประโยชน์ตอผูม
สวนไดเสยทุกฝ่าย
แนวทางปฏบต
1. จดทารายงานเปิ ดเผยการดาเนนงานดานสงคมและสงแวดลอม ทครอบคลุม การดาเนนการดานธุ รกจ
ดานสงแวดลอม ความปลอดภย และดานสงคม
2. จดทาขอมูลอยางถู กตอง และจดใหมชองทางเผยแพรขอมูลทหลากหลาย ใหผูอานสามารถเขาถงขอมูล
โดยสะดวก
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14. นโยบายการป้องกนการนาขอมูลภายในไปใช
บรษทมนโยบายและวธดู แ ลกรรมการและผู บรหารในการนาขอมู ล ภายในของบรษท ซงยงไมเปิด เผย
ตอสาธารณชนไปใชเพอแสวงหาประโยชน์สวนตน รวมทงการซอขายหลกทรพย์ดงน
1. บรษทกาหนดแนวทางการเกบรกษาขอมูลและการป้องกนการใชขอมูล ภายในเป็น ลายลกษณ์อกษรเพอความ
เป็นธรรมตอผูถอหุน ลูกคา คูคา และผูมสวนไดเสยทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลกการกากบดูแลกจการทด
2. บรษทหามไมให กรรมการ ผูบรหาร พนกงาน ใชขอมูลภายในทเป็นสาระสาค ตอการซอขายหลกทรพย์ของบรษท
และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย์บรษทซงยงไมไดเปิดเผยแกสาธารณชน เพอผลประโยชน์ของตนเองและ
ผูเกยวของ
3. บรษทกาหนดใหกรรมการ ผูบรหาร รวมถงผู ดารงตาแหนงระดบบรหารในสายงานบ ชหรอการเงนทเป็นระดบ
ผูจดการฝ่ายขนไปหรอเทยบเทา และพนกงานซงอยูในหนวยงานทรบทราบขอมูลภายใน จะตองระงบการซอ และ /
หรอ การขายหลกทรพย์ของบรษทในชวงหนง (1) เดอนกอนทบรษทจะมการเผยแพรขอมูลเกยวกบผลการดาเนนงาน
และฐานะการเงนหรอขอมูลขาวสารทเป็นสาระสาค ซงมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย์ จนกวาบรษทจะ
ไดเปิดเผยขอมูลภายในดงกลาวตอสาธารณชนแลว
4. บรษทกาหนดใหกรรมการ ผูบรหาร รวมถงผูดารงตาแหนงระดบบรหารในสายงานบ ชหรอการเงนทเป็นระดบ
ผูจดการฝ่ายขนไปหรอเทยบเทา จดทาและนาสงรายงานการถอหลกทรพย์ของบรษทซงบุคคลดงกลาวรวมถงคูสมรส
และของบุตรทยงไมบรรลุ นตภาวะถออยู มายงเลขานุการบรษท โดยใหจดทาและนาสงภายในสามสบ (30) วน
ทาการภายหลงเขารบตาแหนง นอกจากน กรรมการและผูบรหารระดบสูงตองแจงเกยวกบการซอหรอขายหลกทรพย์
ของบรษททุกครง โดยแจงอยางนอยหนง (1) วนลวงหนากอนทาการซอขายตอคณะกรรมการหรอผูทคณะกรรมการ
มอบหมาย เพอรายงานตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์ เมอมการซอหรอขาย
หลกทรพย์ภายในสาม (3) วนทาการ ทงน ตามทพระราชบ ตหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์กาหนด
5. บรษทกาหนดใหกรรมการ จดทาและนาสงรายงานการมสวนไดเสย มายงเลขานุการบรษท
6. บรษทกาหนดใหกรรมการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย์ และรายงานการมสวนไดเสย ใหทประชุม
คณะกรรมการบรษททราบ โดยเลขานุการบรษท เป็นผูจดทาขอมูลรายงานตอทประชุมคณะกรรมการบรษทในคราว
ถดไป รวมถงเปิดเผยขอมูลการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย์ของกรรมการและผูบรหารระหวางปีไวในรายงาน
ประจาปี
7. บรษทใหความสาค ตอการป้ องกนการใชขอมู ล ภายในเพอแสวงหาผลประโยชน์ ในทางมชอบ หรอทาให
ผลประโยชน์ของบรษทลดลง หรอกอความขดแยงทางผลประโยชน์ โดยกาหนดไวในนโยบายการกากบดูแลกจการ
ทด จรรยาบรรณและขอพงปฏบตในการทางาน ส าจางแรงงาน และขอบงคบเกยวกบการทางาน
8. บรษทใหความสาค ในการรกษาสารสนเทศทเป็นความลบของลูก คา โดยไมนาสารสนเทศดงกลาวมาใชเพอ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบรหาร พนกงาน และผูทเกยวของ เวนแตเป็นขอมูลทตองเปิดเผยตามทกฎหมายกาหนด
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9. บรษทใหความสาค ในการรกษาความปลอดภยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุ ม และ /หรอ ป้องกน
การเขาถงขอมูลของบรษทจากบุคคลภายนอก และกาหนดสทธในการเขาถงขอมูลใหกบพนกงานในระดบตางๆ ตาม
อานาจหนาทและความรบผดชอบ
10. กรณทบุค คลภายนอกมสวนรวมในการทางานเฉพาะกจเกยวกบขอมู ล ทยงไมไดเปิ ดเผยตอสาธารณชนและ
อยูระหวางการเจรจา ซงเขาขายการเกบรกษาขอมูลภายในอนอาจมผลตอความเคลอนไหวของราคาหลกทรพย์ของ
บรษท บุคคลเหลานนจะตองทาส าเกบรกษาขอมู ลความลบ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมการ
เปิดเผยขอมูลตอตลาดหลกทรพย์และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์
11. กรรมการ ผูบรหาร พนกงาน ผูทฝ่าฝืนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวนย และ /หรอ กฎหมาย
แลวแตกรณ
15. หลกการเกยวกบขอตกลงทางการคามเงือนไขการคาโดยทวไปในการทาธุ รกรรมระหวางบรษทกบ
กรรมการ ผูบรหาร หรือบุคคลทมความเกยวของ
บรษทถอเป็นนโยบายทสาค ทจะไมใหกรรมการ ผูบรหาร และบุคคลอนทมความเกยวของกน ใชโอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู บรหาร และบุ คคลอนทมความเกยวของกนกบบรษท แสวงหาผลประโยชน์ สวนตน จงกาหนดเป็น
ขอปฏบตสาหรบกรรมการ ผูบรหาร และบุค คลอนทมความเกยวของกบบรษท ดงตอไปน
1. หลกเลยงการทารายการทเกยวโยงกบตนเอง ทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์กบบรษท
2. ในกรณทจาเป็ น ตองทารายการเชนนนเพอประโยชน์ ข องบรษท หรอบรษทยอย ใหทารายการนนเสมอน
การทารายการกบบุคคลภายนอก ทงนกรรมการ ผู บรหาร หรอบุ คคลอนทมความเกยวของกนทมสวนไดเสย
ในรายการนนจะตองไมมสวนในการพจารณาอนุมต
3. ในกรณทเขาขายเป็นรายการทเกยวโยงกนภายใตประกาศของตลาดหลกทรพย์แหงประเทศไทยจะตองปฏบตตาม
หลกเกณฑ์ วธการ และการเปิดเผยขอมูลรายการทเกยวของกนของบรษทจดทะเบยนอยางเครงครดโดย
3.1. การทาธุ ร กรรมทเป็ นขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทว ญูช นจะพงกระทากบคูส าทวไป
ในสถานการณ์เดยวกน ดวยอานาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเป็นกรรมการ
ผูบรหาร หรอบุคคลทมความเกยวของแลวแตกรณ จะตองขออนุม ตหลกการ และวงเงนในการทาธุรกรรม
ดงกลาวตอคณะกรรมการบรษท หรอเป็นไปตามหลกการทคณะกรรมการบรษทไดอนุมตไวแลว
3.2. ใหจดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมทมขนาดรายการตามหลกการทไดผานการอนุมตตามขอ 3.1 เพอรายงาน
ในทประชุมคณะกรรมการบรษททุกไตรมาส หรอตามความประสงค์ของคณะกรรมการบรษท
4. ในกรณทธุร กรรมทเขาขายเป็ น รายการทเกยวโยงกน ทไมเป็ นไปตามลกษณะรายการคาตามขอ 3.1 ในการ
ทาธุรกรรมดงกลาว ใหขออนุมตจากทประชุมผูถอหุนของบรษทกอนทจะมการทารายการเป็นครงๆ ไป
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16. นโยบายการทารายการทเกยวโยงกนและการดาเนนการของบรษทเมือมรายการทเกยวโยงกน (Connected
Transaction Policies and Procedures)
บรษทตระหนกถงความสาค ในการดาเนนธุ รกจดวยความโปรงใส และคานงถงผูมสวนไดเสยทุกฝ่ าย บรษท
จงไดกาหนดนโยบายและขนตอนการทารายการทเกยวโยงกนไวอยางชดเจน ทงนเพอใชเป็นแนวทางในการตกลงเขาทา
รายการทเกยวโยงกนและเพอเป็นการป้องกนความขดแยงทางผลประโยชน์ทอาจเกดขน โดยนโยบายและขนตอนการทา
รายการทเกยวโยงกนน ไดรบอนุมตจากทประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลว
วตถุประสงค์
บรษทกาหนดนโยบายและขนตอนการทารายการทเกยวโยงกนเพอเป็นเครองมอหรอกลไกทสาค ททาใหบรษท
มการกากบดู แลกจการทด วตถุ ประสงค์ของการกาหนดนโยบายและขนตอนการทารายการทเกยวโยงกนเพอใหมนใจ
ไดวาการทารายการทเกยวโยงกนทุกรายการของบรษทเป็นไปอยางโปรงใส ไมมความขดแยงทางผลประโยชน์ ไดรบอนุมต
จากฝ่า ยจดการ คณะกรรมการบรษท หรอทประชุม ผูถอหุ น และไดมการเปิดเผยไวอยางถูกตอง ครบถวน ทงนเพอ
ประโยชน์สูงสุดตอบรษทและบรษทยอย
นยาม
“รายการทเกยวโยงกน” หมายความวา รายการระหวางบรษทหรอบรษทยอยกบบุค คลทเกยวโยงกนของบรษท หรอ
รายการระหวางบรษทยอยกบบุคคลทเกยวโยงกนของบรษทยอย
“บุคคลทเกยวโยงกน” หมายความวา
1) ผูบรหาร ผูถอหุนรายให ผูมอานาจควบคุม หรอบุคคลทจะไดรบการเสนอใหเป็นผูบรหารหรอผูมอานาจควบคุมของ
บรษทหรอบรษทยอย รวมทงผูทเกยวของและ าตสนทของบุคคลดงกลาว
2) นตบุคคลใดๆ ทมผูถอหุนรายให หรอผูมอานาจควบคุมเป็นบุคคลดงตอไปนของบรษทหรอบรษทยอย
2.1) ผูบรหาร
2.2) ผูถอหุนรายให
2.3) ผูมอานาจควบคุม
2.4) บุคคลทจะไดรบการเสนอใหเป็นผูบรหารหรอผูมอานาจควบคุม
2.5) ผูทเกยวของและ าตสนทของบุคคลตาม 2.1) ถง 2.4)
3) บุค คลใดๆ ทโดยพฤตการณ์บงชไดวาเป็น ผูทาการแทนหรออยู ภายใตอทธพลของบุคคลตาม 1) ถง 2) ตอการ
ตดสนใจ การกาหนดนโยบาย การจดการ หรอการดาเนนงานอยางมนยสาค หรอบุคคลอนทมพฤตการณ์ทานอง
เดยวกน
4) กรรมการของนตบุคคลทมอานาจควบคุมกจการบรษท
5) คูสมรส บุตร หรอบุตรบุ ธรรมทยงไมบรรลุนตภาวะของกรรมการตาม 4)
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6) นตบุคคลทบุคคลตาม 4) หรอ 5) มอานาจควบคุมกจการ
7) บุคคลใดทกระทาการดวยความเขาใจหรอความตกลงวา หากบรษททาธุรกรรมทใหประโยชน์ทางการเงนแกบุคคล
ดงกลาว บุคคลดงตอไปน จะไดรบประโยชน์ทางการเงนดวย ทงนเฉพาะการทาธุรกรรมดงกลาว
7.1) กรรมการของบรษท
7.2) ผูบรหารของบรษท
7.3) บุคคลทมอานาจควบคุมกจการของบรษท
7.4) กรรมการของบุคคลทมอานาจควบคุมกจการของบรษท
7.5) คูสมรส บุตร หรอ บุตรบุ ธรรมทยงไมบรรลุนตภาวะของบุคคลตาม 7.1) 7.2) 7.3) หรอ 7.4)
“บรษทยอย” หมายความวา
1) บรษทจากด หรอบรษทมหาชนจากด ทบรษทมอานาจควบคุมกจการ
2) บรษทจากด หรอบรษทมหาชนจากด ทบรษทยอยตาม 1) มอานาจควบคุมกจการ
3) บรษทจากด หรอบรษทมหาชนจากด ทอยูภายใตอานาจควบคุมกจการตอเป็นทอดๆ โดยเรมจากการอยูภายใต
อานาจควบคุมกจการของบรษทยอยตาม 2)
“ผูบรหาร” หมายความวากรรมการ ผูจดการ หรอผูดารงตาแหนงระดบบรหารส (4) รายแรกนบตอจากผูจดการลงมา
ผูซงดารงตาแหนงเทยบเทากบผูดารงตาแหนงระดบบรหารรายทส (4) ทุกราย และใหหมายความรวมถงผูดารงตาแหนง
ระดบบรหารในสายงานบ ชหรอการเงนทเป็นระดบผูจดการฝ่ายขนไปหรอเทยบเทา
“ผูถื อหุนรายใหญ” หมายความวา ผู ถอหุนไมวาโดยทางตรงหรอทางออมในนตบุคคลใดเกนกวารอยละสบ (10) ของ
จานวนหุนทมสทธออกเสยงทงหมดของนตบุคคลนน ทงน การถอหุนดงกลาวใหนบรวมหุนทถอโดยผูทเกยวของดวย
“ผูมอานาจควบคุม” หมายความวา บุคคลทมอานาจควบคุมกจการตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบ
ตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงฉบบแกไขเพมเตม)

ตหลกทรพย์และ

ทงน “อานาจควบคุมกจการ” หมายความวา
1) การถอหุนทมสทธออกเสยงในนตบุคคลหนงเกนกวารอยละหาสบ (50) ของจานวนสทธออกเสยงทงหมดของ
นตบุคคลนน
2) การมอานาจควบคุมคะแนนเสยงสวนให ในทประชุมผู ถอหุนของนตบุคคลหนง ไมวาโดยตรง หรอโดยออม หรอ
ไมวาเพราะเหตุอนใด
3) การมอานาจควบคุมการแตงตง หรอถอดถอนกรรมการตงแตกงหนงของกรรมการทงหมด ไมวาโดยตรง หรอโดยออม
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“ผูทเกยวของ” หมายความวา บุคคลตามมาตรา 258 1) ถง 7) แหงพระราชบ
พ.ศ. 2535 กอนการแกไขเพมเตม อนไดแก

ตหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์

1) คูสมรสของบุคคลดงกลาว
2) บุตรทยงไมบรรลุนตภาวะของบุคคลดงกลาว
3) หางหุนสวนสาม ซงบุคคลดงกลาวหรอบุคคลตาม 1) หรอ 2) เป็นหุนสวน
4) หางหุนสวนจากดทบุคคลดงกลาวหรอบุคคลตาม 1) หรอ 2) เป็นหุนสวนจาพวกไมจากดความรบผด หรอเป็นหุนสวน
จาพวกจากดความรบผดทมหุนรวมกนเกนกวารอยละสามสบ (30) ของหุนทงหมดของหางหุนสวนจากด
5) บรษทจากดหรอบรษทมหาชนจากดทบุคคลดงกลาวหรอบุคคลตาม 1) หรอ 2) หรอหางหุนสวนตาม 3) หรอ 4) ถอ
หุนรวมกนเกนกวารอยละสามสบ (30) ของจานวนหุนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทนน หรอ
6) บรษทจากดหรอบรษทมหาชนจากดทบุคคลดงกลาวหรอบุคคลตาม 1) หรอ 2) หรอหางหุนสวนตาม 3) หรอ 4) หรอ
บรษทตาม 5) ถอหุนรวมกนเกนกวารอยละสามสบ (30) ของจานวนหุนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทนน
7) นตบุคคลทบุคคลดงกลาวสามารถมอานาจในการจดการในฐานะเป็นผูแทนของนตบุคคล
“ญาตสนท” หมายความวา บุ ค คลทมความสมพนธ์ท างสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ดงน
บดา มารดา คูสมรส พนอง และบุตร รวมทงคูสมรสของบุตร
“การตกลงเขาทารายการ ” หมายความวา การเขาไปหรอตกลงใจเขาทาส า หรอทาความตกลงใดๆ
ไมวาโดยทางตรงหรอทางออมเพอกอใหเกดการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย์ การใหเชา หรอเชาสนทรพย์ การใหหรอ
รบบรการการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน และการออกหลกทรพย์ ใ หม รวมทงเพอกอใหเกดสทธหรอ
การสละสทธในการกระทาดงกลาว
“เงือนไขการคาโดยทวไป” หมายความวา เงอนไขการคาทมราคาและเงอนไขทเป็นธรรมและไมกอใหเกดการถายเท
ผลประโยชน์ ซงรวมถงเงอนไขการคาทมราคาและเงอนไขดงตอไปน
1) ราคาและเงอนไขทบรษทหรอบรษทยอยไดรบหรอใหกบบุคคลทวไป
2) ราคาและเงอนไขทบุคคลทเกยวโยงกนใหกบบุคคลทวไป
3) ราคาและเงอนไขทบรษทแสดงไดวาเป็น ราคาและเงอนไขทผู ประกอบธุ รกจในลกษณะทานองเดยวกน
ใหกบบุคคลทวไป
1. รายการทเกยวโยงกน
รายการทเกยวโยงกนของบรษทและบรษทยอยสามารถแบงออกเป็นหา (5) ประเภท ไดแก
1.1. รายการธุรกจปกต หมายความวา รายการทางการคาทบรษทหรอบรษทยอยกระทาเป็ นปกตเพอประกอบ
กจการ เชน ซอขายสนคา การใหบรการ ซอสนคาเพอนาไปขายตอ เป็นตน
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1.2. รายการสนบสนุนธุรกจปกต หมายความวา รายการทางการคาซงธุรกจโดยทวไปทมลกษณะเดยวกบบรษท
หรอบรษทยอยกระทาเพอสนบสนุนรายการธุรกจปกตของบรษทและบรษทยอย เชน การเชาพนทสานกงาน /
คลงสนคา การจางขนสงสนคา การจางบรหาร (outsource) การรบความชวยเหลอทางเทคนค การรบบรการ
สาธารณูปโภค เป็นตน
1.3. รายการเชาหรื อใหเชาอสงหารมทรพย์ไ มเกนสาม (3) ปีและไมสามารถแสดงไดวามเงือนไขทาง
การคาทวไป
1.4. รายการเกยวกบสนทรพย์ห รือ บรการ เชน การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย์ การให/รบบรการ
การลงทุน/ขายเงนลงทุนในกจการ เป็นตน
1.5. รายการใหหรื อ รบความชวยเหลื อ ทางการเงน หมายความวา การใหหรอการรบความชวยเหลอ
ทางการเงนดวยการรบหรอใหกูยม คาประกน การใหสนทรพย์เป็นหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณ์อน
ทานองเดยวกน เป็นตน
2. นโยบายการทารายการทเกยวโยงกน
2.1. กรรมการและผู บรหารของบรษทจดทารายงานการมสวนไดเสยของตนหรอบุ ค คลทเกยวของและ
แจงใหบรษททราบเพอใหบรษทมขอมูลสาหรบใชประโยชน์ภายในในการดาเนนการตามขอกาหนดเกยวกบการ
ทารายการทเกยวโยงกน
2.2. หลกเลยงการทารายการทเกยวโยงกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน์
2.3. ในกรณทจาเป็นตองทารายการทเกยวโยงกน รายการทเกยวโยงกนทุกรายการของบรษท ตองมการนาเสนอ
และขออนุมตการเขาทารายการทเกยวโยงกนดงกลาวตอฝ่ายจดการ คณะกรรมการบรษท หรอทประชุม
ผูถอหุน (แลวแตกรณ)
2.4. ปฏบตตามขนตอนการดาเนนการของบรษทเมอมรายการทเกยวโยงกน และปฏบตตามหลกเกณฑ์ท
คณะกรรมการกากบตลาดทุน สานกงานกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ และตลาดหลกทรพย์กาหนด
2.5. กาหนดราคาและเงอนไขของรายการทเกยวโยงกนเสมอนทารายการกบบุคคลภายนอก (Arm’s length basis)
ซงตองเป็นธรรม สมเหตุส มผล โดยตองทาการเปรยบเทยบราคาสนคาหรอบรการกบราคาตลาดภายนอก
ภายใตเงอนไขทเหมอนหรอคลายคลงกน
2.6. ในการพจารณาการทารายการทเกยวโยงกนบรษทอาจแตงตงผู ประเมนอสระเพอทาการประเมนแล ะ
เปรยบเทยบราคาสาหรบรายการทเกยวโยงกนทสาค ทงนเพอใหมนใจวารายการทเกยวโยงกน ดงกลาว
สมเหตุสมผลและเพอประโยชน์สูงสุดของบรษท
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3. รายการเกยวกบสนทรพย์หรือบรการ

2. รายการเชาหรือใหเชาอสงหารมทรพย์ไมเกน 3 ปี และไมสามารถ
แสดงไดวามเงือนไขการคาโดยทวไป

1.4. รายการธุรกจปกตหรอรายการสนบสนุนธุรกจปกตทไมมเงอนไขทาง
การคาโดยทวไป

1.3. รายการสนบสนุน ธุ ร กจปกตทมเงอนไขการคาโดยทวไปและ
คาตอบแทนไมสามารถคานวณไดจากทรพย์สนหรอมูลคาอางอง

1. รายการธุรกจปกตหรือรายการสนบสนุนธุรกจปกต
1.1. รายการธุรกจปกตและมเงอนไขการคาโดยทวไป
1.2. รายการสนบสนุน ธุ ร กจปกตทมเงอนไขการคาโดยทวไปและ
คาตอบแทนสามารถคานวณไดจากทรพย์สนหรอมูลคาอางอง

ประเภทรายการทเกยวโยงกน

3. การดาเนนการของบรษทเมือมรายการทเกยวโยงกน

P
P
-

ขนาดเลก
ขนาดกลาง
ขนาดให
ขนาดเลก
ขนาดกลาง
ขนาดให
ขนาดเลก
ขนาดกลาง
ขนาดให
ขนาดเลก
ขนาดกลาง
ขนาดให
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P

ไมจากด

P
-

P
P
-

P
-

P

ดาเนนการได
ทนท

ไมจากด

มูลคาของรายการ1)

P
P

P
P
-

P
P
-

P
P
-

-

-

-

P
P

P
-

P
P
-

P
-

-

-

-

P

P
-

-

-

-

การดาเนนการของบรษท
เปิดเผยตอ
ขออนุมต
ขออนุมตท
ตลาด
คณะกรรมการ ประชุมผูถือ
หลกทรพย์
บรษท
หุน

บุคคลทเกยวโยงกนทเป็นนตบุคคลทบรษทหรอบรษทยอยถอ
หุนในสดสวนทนอยกวาสดสวนทบุ คคลทเกยวโยงกนอนๆ ท
มใชบรษทหรอบรษทยอย แลวแตกรณ ถอหุนในนตบุคคลนน

-

<100 ลานบาท หรอ <3%
ของมูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธ
แลวแตจานวนใดจะตากวา
<100 ลานบาท หรอ <3%
ของมูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธ
แลวแตจานวนใดจะตากวา
ขนาดเลก
ขนาดกลาง
ขนาดให

มูลคาของรายการ1)

P
P

-

P
-

P
P

P

P

P

P

-

-

ดาเนนการได
ทนท
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-

P2)

P2)

หมายเหตุ:
มูลคาของรายการ:
1) รายการขนาดเลก คอ รายการทมมูลคานอยกวาหรอเทากบ 1 ลานบาท หรอ นอยกวา หรอ เทากบรอยละ 0.03 ของมูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธแลวแตจานวนใดสูงกวา

4.2. รายการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงนอนนอกจาก 4.1

บุคคลทเกยวโยงกนทเป็นบุคคลธรรมดา

-

4. รายการใหหรือรบความชวยเหลือทางการเงน
4.1. บรษทหรอบรษทยอยใหความชวยเหลอทางการเงนแกบุคคลทเกยว
โยงกนดงตอไปน

ประเภทรายการทเกยวโยงกน

การดาเนนการของบรษท
เปิดเผยตอ
ขออนุมต
ขออนุมตท
ตลาด
คณะกรรมการ ประชุมผูถือ
หลกทรพย์
บรษท
หุน
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สนทรพย์ทมตวตนสุทธ หมายความวา สนทรพย์รวมหกดวยสนทรพย์ทไมมตวตน เชน คาความนยม คาใชจายรอตดบ ช และหกดวยหนสนและสวนของผูถอหุนสวนนอย
มูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธ หมายความวา มูลคาตามบ ชของสนทรพย์ทมตวตนสุทธของบรษทและบรษทยอยตามทเปิดเผยในงบการเงน แลวแตกรณ
งบการเงน หมายความวา งบการเงนรวมฉบบลาสุด ของบรษททใดผานการตรวจสอบหรอสอบทานจากผูสอบบ ช
กรณทเป็นรายการทบรษทหรอบรษทยอยและบุค คลทเกยวโยงกนรวมกนใหความชวยเหลอทางการเงนแกนตบุคคลซงบรษทหรอบรษทยอยและบุคคลทเกยวโยงกนเป็นผูถอหุน
ตามสดสวนทตนมสวนไดเสยในนตบุคคลนนตามเงอนไขการคาโดยทวไปหรอดกวา บรษทจะไดรบการยกเวนไมตองขออนุมตทประชุมผูถอหุนในรายการดงกลาว

2) รายการขนาดกลาง คอ รายการทมมูลคามากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรอ มากกวา 0.03 แตตากวารอยละ 3 ของมูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธแลวแตจานวนใด
สูงกวา
3) รายการขนาดให คอ รายการทมมูลคามากกวาหรอเทากบ 20 ลานบาท หรอ มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสนทรพย์ทมตวตนสุทธแลวแตจานวนใดสูงกวา

17. นโยบายเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชน์
บรษท ตระหนกถงความสาค ของการประกอบธุรกจดวยความซอสตย์สุจรต โปรงใส และตรวจสอบได ซงเป็น
หลกการการกากบดูแลกจการทด และเสรมสรางองค์กรใหมประสทธภาพ บรษทจงกาหนดเป็นนโยบายใหกรรมการ
ผูบรหาร และพนกงานพงหลกเลยงการกระทาการใดๆ อนอาจเป็นการขดตอผลประโยชน์ของบรษท ซงอาจเกดจาก
-

การตดตอกบผูเกยวของทางการคาของบรษท เชน ลูกคา คูคา เป็นตน
การใชโอกาสหรอขอมูลภายในของบรษทแสวงหาผลประโยชน์สวนตน
การทารายการกบบรษท
การทาธุรกจทแขงกบบรษท
ฯลฯ

ซงสงผลใหบรษทเสยผลประโยชน์ ในกรณทจาเป็นไมสามารถหลกเลยงได ตองทารายการนน บรษทจะดูแล
ใหการทารายการนนๆ ดวยความโปรงใส เทยงธรรม เสมอเหมอนการทารายการกบบุค คลภายนอกทวไป โดยคานงถง
ประโยชน์สูงสุดของบรษท และเป็นธรรมตอผูเกยวของ
เพอป้องกนไมใหเกดปั หาความขดแยงทางผลประโยชน์ บรษทกาหนดแนวปฏบตไว ดงน
3.1 บรษทตองไมใหกูยม หรอคาประกนแกกรรมการ หรอกจการทกรรมการผูถอหุนเกน 50% เวนแต
เป็นสวนหนงของสวสดการของบรษท
3.2 กรรมการตองไมประกอบธุ ร กจแขงขนกบบรษท เวนแตจะไดรบความเหนชอบจาก
ทประชุมผูถอหุนกอนทจะไดรบการแตงตงเป็นกรรมการ
3.3 กรรมการ และผูบรหาร ตองไมใชโอกาสหรอขอมูลของบรษทเพอเออประโยชน์ใหกบตนเองหรอ
ผูอน รวมถงการทาธุรกจทแขงกบบรษท หรอทาธุรกจทเกยวเนอง
3.4 กรรมการ และผูบรหาร ตองไมเขารวมประชุมหรองดออกเสยงรายการทเกยวของกบตนเอง ทอาจ
กอ ใ ห เ กด ค ว า ม ข ด แย ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ก บ บ ร ษ ท ห า ก จ า เ ป็ น ต อ ง ท า เ พ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ขอ ง บ ร ษ ท
ใหกระทารายการนนเสมอนเป็นรายการทกระทากบบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
3.5 กรรมการตองแจงการมสวนไดเสยในส

าตางๆ ทบรษททาขนใหบรษททราบ

3.6 กรรมการ และผูบรหาร ตองจดทารายงานการเปิด เผยความขดแยงทางผลประโยชน์ เป็ นประจา
ทุกปีหรอเมอเกดเหตุการณ์
3.7 การทารายการตางๆ เชน ซอ ขายทรพย์สน เป็นตน ของกรรมการกบบรษท ตองแจงและไดรบ
ความเหนชอบจากคณะกรรมการกอน
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3.8 การพจารณาเรองความขดแยงทางผลประโยชน์ และการทารายการทอาจมการขดแยง
ทางผลประโยชน์ จะตองมกรรมการอสระรวมประชุมและพจารณาทุกครง
กรรมการ ผูบรหาร และบุค ลากรของบรษททรบทราบขอมูลภายใน พงหลกเลยงการใชขอมูลภายในเพอประโยชน์ของ
ตนเองหรอใหขอมูลภายในเพอประโยชน์แกบุคคลอนในทางมชอบ
18. นโยบายการลงทุน
บรษทมนโยบายทจะลงทุนในธุรกจทเกยวเนอง ใกลเคยงกน หรอกอใหเกดประโยชน์ หรอสนบสนุนการดาเนน
ธุรกจของบรษท เพอเสรมสรางความมนคงและผลการดาเนนงานของบรษท บรษทจะทาการวเคราะห์ความเป็นไปไดของ
โครงการและพจารณาความเสยงจากการลงทุ น ผลตอบแทน และสภาพคลองทางการเงนของบรษทอยางรอบคอบ
นอกจากน การลงทุน ของบรษทจะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทและทประชุ มผูถอหุนตามขอบเขต
อานาจอนุมตทกาหนดไว และตองสอดคลองใหเป็นไปตามขอกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทุนและ
ตลาดหลกทรพย์ รวมถงกฎหมายตางๆ ทเกยวของ โดยบรษทจะควบคุมดูแลผานการสงกรรมการ และ/หรอผูบรหารของ
บรษทเขาไปเป็น กรรมการตามสดสวนการถอหุนเพอควบคุ มทศทางและนโยบายการบรหารงานให สอดคลองกบการ
ดาเนนธุรกจของบรษท
19. นโยบายการจายเงนปันผลของบรษท
บรษทมนโยบายการจายเงนปันผลไมตากวาอตรารอยละหาสบ (50) ของกาไรสุทธตามงบการเงนเฉพาะกจการ
ภายหลงจากหกภาษและเงนทุนสารองตามกฎหมายและเงนสารองอน (ถาม) โดยบรษทจะพจารณาการจายเงนปันผล
โดยคานงถงปัจ จยตาง ๆ เพอกอใหเกดประโยชน์สู ง สุดแกผู ถอหุนเป็น หลก และการจายเงนปัน ผลนนจะตองไมม
ผลกระทบตอการดาเนนงานตามปกตของบรษทอยางมนยสาค ทงนการจายเงนปั นผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลง
ได โดยจะขนอยูกบผลการดาเนนงาน ฐานะการเงน สภาพคลอง ความจาเป็นในการใชเงนทุนหมุนเวยนในการดาเนนงาน
แผนการลงทุน และการขยายธุรกจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยอนๆ ทเกยวของกบการดาเนนงาน
และการบรหารงานของบรษทโดยอยูภายใตเงอนไขทวาบรษทจะตองมเงนสดเพยงพอสาหรบการดาเนนธุรกจ และการ
ดาเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชน์สูงสุดตอผูถอหุน ตามทคณะกรรมการบรษทและ/หรอ ผูถอหุ นของบรษท
เหนสมควร ทงน มตของคณะกรรมการบรษททอนุมตใหจายเงนปันผลจะตองถูกนาเสนอเพอขออนุมตตอทประชุมผูถอหุน
เวนแตเป็นการจายเงนปันผลระหวางกาล ซงคณะกรรมการบรษทมอานาจอนุมตใหจายเงนปันผลระหวางกาลได แลวให
รายงานใหทประชุมให ผูถอหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ทงนการจายเงนปันผลหามมใหจายเงนปันผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไร ในกรณทบรษทยงมยอด
ขาดทุนสะสมอยูหามมใหจายเงนปันผล เวนแตเป็นกรณของหุนบุรมสทธทขอบงคบระบุไวเป็นการอน เงนปันผลใหจาย
ตามจานวนหุน หุนละเทาๆ กน โดยการจายเงนปันผลตองไดรบอนุมตจากทประชุมผูถอหุน
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20. การตดตามใหมการปฏบต
คณะกรรมการบรษท กาหนดใหฝ่ายบรหารตองรายงานผลการดาเนนงานทเกดขนจรงเปรยบเทยบกบเป้าหมาย
ใหคณะกรรมการบรษททราบอยางสมาเสมอ เพอใหงานตอเนองและมประสทธภาพ ทงรายงานทางการเงนและความ
คบหนาของการดาเนนงานในดานตาง ๆ ในกรณทการดาเนนงานไมเป็นไปตามแผนทวางไวคณะกรรมการบรษท จะมสวน
รวมแกไข ปรบปรุ ง หรอดูแ ลใหฝ่ายบรหารนาเสนอแผนงานเพอแกไขสถานการณ์ คณะกรรมการบรษทจดใหมการ
ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผูจดการและผลการปฏบตงานของผู บรหารระดบสูงลงไปตามลาดบ โดยใช
เป้าหมายและหลกเกณฑ์ในการประเมนทเชอมโยงกบแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี เพอจารณากาหนดคาตอบแทน
และมาตรการจูงใจทเหมาะสม รวมทงจดใหมระบบประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทดวย
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