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ประกาศเจตนารมณ์ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด ( มหาชน ( (บริษัทฯ( มี
ความมุ่งมั่นในการเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์
ในการดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายแพทย์บญ
ุ วนาสิน
ประธานกรรมการ

นายเฉลิมกุล อภิบณ
ุ โยภาส
ประธานคณะกรรมการการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ
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เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย
การกากับดูแลกิจ การและจริยธรรมเป็ นหลักปฏิบัติให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยบริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม ซึ่ง
อ้างอิงแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักเกณฑ์การสารวจโครงการสารวจการกากับ
ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies -CGR( ของสมาคมส่ ง เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกท่านยึดถือปฏิบตั ิในการดาเนินงานและยังส่งเสริม
สนับสนุน บริษัทในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ให้นาคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการและจริยธรรม ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้
ตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดีอันเป็ นสากลที่องค์การชั้น นา
ควรปฏิบตั ิ
บริ ษั ท ฯ หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานทุกท่านจะให้ความร่วมมือที่ดี ในการศึกษาคู่มือการกากับ
ดูแลกิจ การและจริยธรรม และนาไปปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัด เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความมั่นคง ยั่ งยืน
เจริญก้าวหน้าต่อไป

1
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วิสัยทัศน์
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง เป็ นผูด้ แู ลสุขภาพที่ทกุ คนไว้วางใจ

พันธกิจ
• ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจผูใ้ ช้บริการ พร้อมทัง้ นวัตกรรม ในราคาที่เหมาะสม สาหรับทุกคนและทุกความ
ต้องการ
• ทีมงานมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพบริการที่เป็ นเลิศ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดสาหรับทุกคน

คุณค่าของแบรนด์
TREASURE LIVES
HONEST

OPTIMISTIC
NURTURING

ให้คณ
ุ ค่ากับทุกชีวิต และมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลทุกคนอย่างดีท่สี ดุ โดยไม่แบ่งแยกหรือจากัด
เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เรายืนหยัดในหลักของความสุจริตและโปร่งใส นาเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการตามความ
จาเป็ นรักษา และตามความต้องการ อีกทั้งยังดาเนินงานด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ
ผูใ้ ช้บริการ
เรามองโลกด้วยทัศนคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการให้บริการและการดาเนิน
ธุรกิจให้ดียิ่งขึน้
คนคือทรัพยากรที่สาคัญยิ่ง เราจึงดูแลและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็ นผู้ให้บริการด้า น
สุขภาพอย่างมืออาชีพที่ดีท่สี ดุ สาหรับผูใ้ ช้บริการ

หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับ ทราบ และปฏิ บัติ ต ามนโยบายและข้อ ก าหนดที่ มี อ ยู่ใ นคู่มื อ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรมของบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมพัฒนา ให้ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องนีแ้ ก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัท ยังกาหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสาคัญในการส่งเสริมให้พนักงาน
ภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู ค้ วามเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัท ไม่พึงปรารถนาให้เกิดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริยธรรมที่กาหนดไว้ บริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ หากพบการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกากับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้
แจ้งเบาะแสเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส(
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการสร้างความน่าเชื่อให้กบั ผูล้ งทุน และผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าของ
องค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล และเป็ นคุณค่าพืน้ ฐานขององค์กรชัน้ นา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญร่วมกับผูบ้ ริหารในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่
สาคัญของบริษัทฯ รวมทัง้ การจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็ นธรรมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ โดยมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดาเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม ตลอดจนกากับ
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาหนดไว้
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่อ งจริยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่ า งเท่ าเที ยมกัน พร้อ มทั้ง ดูแลสอดส่ อง ควบคุม และป้ อ งกัน การตัด สิ นใจ หรื อ การกระท าใด ๆ ที่ มี ค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
5. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และเชื่อถือได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก และเท่าเทียมกัน
6. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญในการจัดให้มีค่มู ือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมให้เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทาความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ทัง้ ยังมีมาตรการ
ในการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอีกด้วย
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หลักการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือ แนวทางปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ"( โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิผถู้ ือหุน้ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย การเปิ ดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ดังนัน้ นอกจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปฏิบตั ิท่ดี ีซ่งึ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดเป็ นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ
ยังได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หมวดดังนี ้
1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นอันดับแรก โดยดาเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่า ผู้
ถือหุน้ สามารถใช้สิทธิพืน้ ฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น (1( สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ (2( สิทธิในการมีส่วน
แบ่งกาไรของบริษัทฯ (3( สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4( สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและออกหุน้
ใหม่ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ รวมทั้ง สิ ท ธิ ใ นการตั้ง ค าถามต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เกี่ ย วกับ รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผถู้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้
(ก(

(ข(

(ค(

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอน
หุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิท ธิในการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การ
กาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาถามต่อที่ ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุม เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทาใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจากัดสิทธิ หรือการ
ริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่าง ๆ และ
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(ง(

การเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่นาเสนอเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ขอ้ มูลสาคัญที่
เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นต้น

2. การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก(

(ข(

(ค(

(ง(

(จ(

บริษัทฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ
ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทาการ
ถัดไป
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ บริษัทฯ จะรวบรวมเนือ้ หาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระ
การประชุม มติ ท่ี ป ระชุม การลงคะแนนเสี ยง ตลอดจนค าถามและความเห็ น ของผู้ถือ หุ้น จัด ท าเป็ น
“รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ” เผยแพร่ขึน้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต."(
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และไม่จากัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นาเสนอเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญ
เพิ่มเติมระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
โดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ

3. การดาเนินการประชุม
(ก(

(ข(

(ค(

บริษัทฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และจะละเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการ
เข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม
และในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออก
เสีย งลงมติใ ห้ผูถ้ ือ หุ ้น ทราบในที่ ป ระชุม ผู ้ถือ หุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทัง้ จัดให้มีการ
บันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิ ดเห็น
ของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ คาชีแ้ จงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
ทุกครัง้
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คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสาคัญของการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และเคารพสิทธิของผู้
ถือหุน้ จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคน รวมผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ หากไม่ติดภารกิจสาคัญ
เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะจัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตัง้ กรรมการ และได้กาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล การลงมติ
ต้องเลือกใช้วิธีการ และอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมติได้รวดเร็วและผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมตามหลักการดังต่อไปนี ้
1. ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผูบ้ ริหารที่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่นาเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่าง
เพียงพอก่อนการตัดสินใจ
2. อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนัง สือ ยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยัง ประธานกรรมการบริษัท ภายใต้
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขัน้ ตอนที่บริษัทฯ กาหนด
3. สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถ กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง โดยได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสาหรับ Custodian(
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
4. อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ ือหุน้ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนสาหรับวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น รายการระหว่างกัน การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
6. มีนโยบายสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
7. ไม่ให้สารสนเทศที่ยัง ไม่เปิ ดเผยกับผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษหรือแตกต่างจากผูถ้ ือหุน้ อื่นของบริษัทฯ และมี
ความเท่าเทียมกันในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
8. มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายการทารายการระหว่างกัน และนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบและได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และ
กรรมการบริษัททราบ
9. ในกรณีท่ีมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคล ที่เกี่ยวโยง
นโยบายการกาหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้
ทราบอย่างชัดเจน
10. เปิ ดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at
arms’ length(
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทัง้ สิทธิท่กี าหนด
โดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทาร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียเหล่านั้น และกาหนด
มาตรการชดเชยกรณีผมู้ ีส่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
2. กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ชดั เจน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่
ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้
สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไก คุม้ ครองสิทธิ
ของผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
5. กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คานึงถึงปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุ รกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง การทุจริต คอร์รปั ชัน หรือความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะนาเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงเพื่อกาหนดมาตรการกากับดูแลต่อไป โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี ้
ทางโทรศัพท์
ทาง E-mail
ทางเว็บไซต์บริษัท
ทางจดหมาย

คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม

02-159-0336-7 หรือ หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539
BOD@thg.co.th, AC@thg.co.th
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th
www.thg.co.th
ส่งแบบแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ถึง คณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน(
518 ถนนกาแพงเพชร 2 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
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กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
โดยเบือ้ งต้นฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูด้ ูแล รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล พิสจู น์หาข้อเท็จจริงและสรุ ปเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและ
สอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้า ร่วมในการพิจารณา ได้แก่ ผู้อานวยการฝ่ ายบุคคลหรือตัวแทนจาก
หน่วยงาน, ผูบ้ ังคับบัญชาในสายงานของผูร้ อ้ งเรียนซึ่งต้องเป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีความขัดแย้งหรื อผลประโยชน์ใดกับผูร้ อ้ งเรียน,
ตัวแทนจากคณะทางานบริหารความเสี่ยง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์
ภายหลังการสอบสวน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูส้ รุปรายงาน และเสนอรายงานในการดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่เี ป็ นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ
บริษัท หรือเป็ นเรื่องที่มีขอ้ ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิดและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลับ
คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิดและผูร้ อ้ งเรียน โดยจะ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิดและผู้รอ้ งเรียนไว้เป็ นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิดและผู้
ร้องเรียนไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมาย
กาหนด

หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ น ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการ
กากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว เป็ นต้น อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รบั สารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามที่กาหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นต้น โดยเว็บไซต์บริษัทฯ
ประกอบด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ เป็ นต้น มีความครบถ้วน
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3.

4.

5.

สม่าเสมอ ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ สามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบต่อการให้ขอ้ มูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสานักเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนินงาน
และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี ้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ผูเ้ กี่ยวข้อง
และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัท จัดทารายงานการประเมินสถานะและแนวโน้มของบริษทั ฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้ง่าย รายงานความ
รับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของผูส้ อบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จาเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ในรู ปแบบต่าง ๆ รายงานการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการเฉพาะเรื่องการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ด้ า้ นวิชาชีพของคณะกรรมการ
บริษัท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามสาคัญ กับ ระบบการควบคุม ภายในที่ ดี และได้จัด ให้มี ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่ อ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส
โดยมีการตรวจสอบเป็ นระยะและจัดทารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยมีนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
กรรมการอิ สระตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ก าหนด ซึ่ง มี ค วามเข้ ม งวดไม่ น้อ ยกว่ า คุณ สมบัติ ท่ี ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ("ประกาศ
ทจ. 28/2551"(
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้ อ้ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ"( ประกาศกาหนด
4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่จี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
อย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน"( พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ"( รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ เข้าเป็ น
หุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กรรมการ
บริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็ นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต.( และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้
4. กรรมการจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่น ได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้
กรรมการอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการอิสระต้องไม่ทาหน้าที่เป็ นผู้บริหาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม เป็ นผู้ซ่ึงไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็ นที่เป็ นอิสระและต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ทั้งนี ้ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลอี่นที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องไม่ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม เป็ นผูซ้ ่งึ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระและต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดไว้ คือ:
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต หรือบริษัทย่อย
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่
จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี ้ การคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือ หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เ ข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นอกจากนีแ้ ล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอสิ ระ
ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พึงจะเป็ น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน ที่ปรึกษา ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต."( กาหนด
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กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision( ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิท่สี าคัญ 4 ประการคือ

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.3 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นาเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาและอนุมตั ใิ นเรื่องที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
และมีหน้าที่ดแู ลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน และไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชัน (Duty of Obedience)
1.4 เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
ดาเนินการให้บริษัทฯ นาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจประจาปี แผน
ธุรกิจระยะกลาง งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกากับดูแล และติดตามการบริหารและการจัดการของฝ่ าย
บริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดให้มีและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
เปิ ดเผยให้รบั ทราบ กาหนดให้ปฏิบตั ิตามและติดตามให้มีการปฏิบตั ิเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
พิจารณากาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย และโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ มีอานาจในการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกากับดูแลตาม
ความเหมาะสม
พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
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9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
10. พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินการต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายงานที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทาธุรกรรมที่สาคัญของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกากับควบคุมและป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
13. ให้มีการจัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินของบริษัทฯ
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ีผ่ านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
14. ต้องรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือ
หุน้ หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิ ดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
ตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวจะพิสจู น์ได้ว่าโดย
ตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ ึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนัน้
15. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

วาระการดารงตาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. การเลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรร
หากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัติ
และการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิ จารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
2. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
3. กรรมการอิสระ มีวาระดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
4. กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
5. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) เสียชีวิต
2) ลาออก
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม

15

3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
7. ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณ สมบัติ แ ละไม่ มีลัก ษณะต้องห้า มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

การประชุมคณะกรรมการ
1. การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
3. การประชุมคณะกรรมการตามปกติใ ห้จัดขึ น้ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็ น ผู้เรี ยกประชุม
คณะกรรมการ หรือในกรณีจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณี
เช่นว่านี ้ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่ง สถานที่ ท่ีป ระชุมนั้น อาจก าหนดเป็ น อย่า งอื่ นนอกเหนือ ไปจากท้อ งที่ อันเป็ นที่ตั้ง
สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้กาหนดสถานที่ท่ปี ระชุม ให้ใช้สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่ อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น หรือให้กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
6. ในการประชุมแต่ละคราว ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและมี
การจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. ในกรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทาการใน
นามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่วา่ ง
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ทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมดังกล่าวต้องจัดขึน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการบริษทั ว่างลงเหลือน้อยกว่า
จานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้าที่
บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็ นบุคคล
คนละคนกัน

บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
1. กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ ประธานกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.3. สรุปมติท่ปี ระชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4. สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม
เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายประเด็นที่สนใจได้อย่างอิสระ
3. เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการ
ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
6. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่มี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

บทบาทหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. กาหนด และกากับยุทธศาสตร์ของกิจการและทิศทางการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
กับคณะกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และพนักงานในบริษัททุกระดับ
2. ให้ความเห็นชอบและกากับดูแลนโยบายและโครงการต่าง ๆ ภายใต้อานาจของกรรมการบริหาร
3. กากับดูแลข้อตกลงและสัญญาทางกฎหมายต่าง ๆ และติดตามการดาเนินธุรกิจให้ทาตามข้อบังคับของกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง
4. กากับดูแลแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคคล รวมทัง้ กาหนด และสื่อสารวิสยั ทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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5. กากับดูแลแผนป้องกันความเสี่ยงขององค์กร และธุรกรรมทางการเงินทัง้ หมด รวมทัง้ โครงสร้างต้นทุน และโครงสร้างหนี ้
ของบริษัท
6. กากับดูแลยุทธศาสตร์ทางการตลาด และโครงสร้างรายได้ รวมทัง้ กาหนดและสื่อสาร เป้ายอดขายและส่วนแบ่งตลาดที่
จะทาการแข่งขัน
7. กากับดูแลการสร้างนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
8. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
บริษัทฯ
9. ดาเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นกรณี ๆ ไป

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ
เฉพาะเรื่อง ทัง้ นี ้ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็ นไป
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ว ยกรรมการอย่า งน้อย 3 คน และมี อ ย่ า งน้อ ย 1 คนต้อ งมี ค วามรู ด้ า้ นบัญ ชี / การเงิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
(1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้ม่ ันใจว่ามีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและบริษัทฯมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบ
จัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
(1.2) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบ

บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้ส อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบรายงานทางการ
เงินที่สาคัญ ผลการตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบตั ิงานของ
ผูส้ อบบัญชี
(2)

การควบคุมภายใน
(2.1) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
(2.2) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
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(3)

(4)

(5)

(2.3) สอบทานความถูก ต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมิน ตนเองเกี่ ยวกับ มาตรการต่อ ต้านการ
คอร์รปั ชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(2.4) สอบทานและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัด ให้มีกระบวนการเกี่ ยวกับ การรับ แจ้งเบาะแสและรับข้อ
ร้องเรียน
การตรวจสอบภายใน
(3.1) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผลรวมทั้งกากับให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
(3.2) พิจารณาความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
(3.3) ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในรวมถึงพิจารณาผลตอบแทน อัตรากาลังคน และทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
(3.4) พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(3.5) อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภท
และระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
(3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ าย
บริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทัง้ ติดตามเพื่อให้ม่นั ใจว่าฝ่ าย
บริหารได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
(3.7) ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกาหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผูใ้ ห้บริการตรวจสอบภายใน (Out
Source) กรณีว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4.1) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4.2) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
(4.3) ดาเนินการตรวจสอบเมื่อได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ าย
บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯกระทาความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรค
สอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา
313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้น ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
หน้าที่อื่น ๆ
(5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจาเป็ นและ
เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่ออนุมตั ิ
(5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็ นอิสระได้ในกรณีจาเป็ น โดย
บริษัทฯเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย
(5.3) สามารถเข้าพบผูบ้ ริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีขอ้ จากัด
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1)
(2)

กาหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
(3) กาหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงระดับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดให้มีการรายงานการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
(4) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการ
ประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้า นการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็ นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการ
ในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง
(5) กาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสี่ยง รวมทัง้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(6) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ โดยมุ่งเน้นการคานึงถึงความเสี่ยงในแต่
ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ปรับปรุ งแผนการ
ดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(7) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจา ในกรณีท่ีมีเรื่องสาคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
(8) พิจารณาว่าฝ่ ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
(9) ผลักดันให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
(10) ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
(11) ปฏิบตั ิตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1)

กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารกาหนดค่ าตอบแทนทั้งที่ เป็ น รู ป แบบตัวเงิน และมิใช่ ตัวเงิน ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาด เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งก าหนด แล้ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี( เพื่อพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูแลให้คณะกรรมการบริษั ท มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ
กาหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้อ งค านึ ง ถึ ง หน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง ให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและ
เปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทารายงานการกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดาเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ด้วย
ปฏิบตั ิตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
(1) กาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิของสากล หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมตั ิ
(2) กาหนดแนวทาง และกากับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการดาเนินการตามนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผบู้ ริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
ความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
(4) ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจรวมทัง้ กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกากับดูแล
กิจการของกลุม่ บริษัทฯ
(5) แต่งตัง้ คณะทางานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ตามความจาเป็ นเหมาะสม
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(6) ปฏิบตั ิตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน แล้วนามาพัฒนา ปรับปรุงการทางานต่อไป การประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็ น
(1) การประเมินผลคณะกรรมการทัง้ คณะ
(2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(3) การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ คณะ
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั สรุปผล และนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัทฯ จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกสิน้ ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าการประเมิน และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
ผลการประเมินดังกล่าว จะถูกนาไปพิจารณากาหนดอัตราการปรับขึน้ เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายใน
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุ รกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่คี าดว่าจะ
ได้รบั จากกรรมการ

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
นาไปใช้ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารตามเกณฑ์ท่เี ป็ นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาด ผลประเมินข้างต้นจะ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้ ไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี ้
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นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
(1) กรณีคดั เลือกกรรมการรายใหม่
(1.1) พิ จ ารณาความเหมาะสมของจ านวน องค์ป ระกอบ และความหลากหลายในโครงสร้า งของ
คณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคานึงถึงทักษะจาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดรับกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และ
สามารถนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
(1.2) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกากับดูแล และบริษัทฯ ประกาศ
กาหนด
(1.3) พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ ภาวะผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย
(2) กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ
(2.1) ได้ศกึ ษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(2.2) การอุทิศเวลาให้กบั องค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่าง ๆ
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะดาเนินการดังนี ้
(1) จัดทา Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการบริษัท
(2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีเป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบ
ด้าน และโปร่งใส ดังนี ้
(2.1) จากการเสนอรายชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติล่วงหน้าจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ซึ่งบริษัทฯ มี
การแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD Chartered Director(
(2.3) จากผูบ้ ริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้องการ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีท่จี ะเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับ
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี(
(4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล โดย
(4.1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(4.2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4.3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับ ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ ากันเกินกว่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด
(5) ดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรณี ท่ี ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น ที่ น อกจากการครบวาระการด ารงต าแหน่ ง เช่ น ลาออก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนด เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
(1)

(2)

(3)

ผูบ้ ริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
ผูบ้ ริหารต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
ต้อ งไม่ มี ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับ ความไว้ว างใจให้บ ริห ารจัด การกิ จการที่มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
ผูบ้ ริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทาขึน้ ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุน้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทกั ษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจ
ในธุรกิจที่ตรงความต้องการ พร้อมดาเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ม่ นั ใจว่ายินดีจะมารับตาแหน่งผูบ้ ริหาร หาก
ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูม้ ีอานาจ โดย
(1) กรณีแต่งตัง้ ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาคัดเลือก ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
(2) กรณี แต่งตั้งผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น ให้เสนอให้คณะกรรมการบริ ห าร
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้

การพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ และจัดให้มีค่มู ือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
สาหรับการเป็ นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะนาการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู ค้ วามสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะ
ธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
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การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของผู้บริหารระดับสูง (C-Level)
คณะกรรมการ กาหนดให้การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และไม่กระทบต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน โดย
1) สามารถรับตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ได้ เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2) สามารถรับตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยจะต้องนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิกอ่ น
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
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นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกากับดูแลกิจการ
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1. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อพึงปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(1)
(2)

(3)

ดาเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตามกฏหมาย
ดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(2.1) ดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
(2.2) ดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม
(2.3) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อม
(2.4) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดจากการปฏิบตั ิงาน และการจัดให้มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งานเสมอ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

รักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็ นธรรม
ให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย
จริงใจและมีความเป็ นธรรมต่อลูกค้าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าเสมอ
มี ค วามเป็ น ธรรมต่ อ พนัก งานทุก คนโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ และปราศจากการคุก คามใด ๆ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน การพัฒนาความรูแ้ ละความก้าวหน้าให้พนักงาน
และให้ผลตอบแทน สวัสดิการ

(4) การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
(4.1) เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส โดยสม่าเสมอ ทัง้ นี ้
ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
แนวทางปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด
(4.2) ระมัดระวังไม่ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสาคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ
(1)
(2)
(3)

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละตั ด สิ น ใจด้ว ยความสามารถและความระมั ด ระวั ง โดยการประยุ ก ต์ค วามรู ้
ประสบการณ์ ความชานาญและทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดาเนินงานของ
บริษัท ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ และเป็ น
การเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิหน้าที่อนั ชอบของผูบ้ ริหาร
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(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

ปฏิ บัติ ต นอยู่ภ ายใต้ก รอบศี ล ธรรมประเพณี อัน ดี ง าม ละเว้น พฤติ ก รรมที่ เ สื่ อ มเสี ย และตัด สิ น ใจ
ด าเนิ นการใด ๆ ด้ว ยความบริสุท ธิ์ใจ ด้ว ยความระมัดระวัง ซื่ อ สัต ย์สุจริต รอบคอบ เอาใจใส่ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน
บริหารงานด้วย วิสยั ทัศน์กว้างไกล เสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
พึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรม และไม่ใช้อานาจ
ในทางที่มิชอบ
แสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับพนักงานอื่น
เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้ งมุ่งมั่นที่
จะป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน จัด
สวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ
(1)

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

(2)

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงาน
(2.1)
(2.2)

(2.3)

(3)

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของพนักงาน และบริษัทฯ
มีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ให้ความเคารพ เชื่อฟั ง และปฏิบัติตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่ส่งั
การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามตาแหน่ง
ปฏิบตั ิตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย
มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื ้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัทฯ
ปฏิบตั ิต่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี ี มีความจริงใจ เคารพสิทธิ และให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผูอ้ ื่นทัง้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
และเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพ ากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทัง้ ต่อ
เพื่อนพนักงานและต่อบริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการให้ และการรับของขวัญของกานัลอันมีมลู ค่ามาก หรือเพื่อหวังผลตอบแทน หรือ
ท าให้เ กิ ด อคติ ทั้ ง ต่ อ ตั ว พนั ก งาน ต่ อ เพื่ อ นพนั ก งานด้ว ยกั น และผู้ใ ต้บั ง คับ บัญ ชากั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริษัทฯ
(3.1) มีความศรัทธา มีความผูกพัน ซื่อสัตย์สจุ ริต อุตสาหะพากเพียรและมีความจงรักภักดีต่อบริษัท
รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
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(3.2) ไม่พึงใช้อานาจหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อผูอ้ ื่น ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
(3.3) รายงานเรื่องที่เป็ นผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยมิชกั ช้า
(3.4) รักษาความลับของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุ และทาง
ความคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ควรนาข้อมูลที่ได้จากหน้าที่
การงานไปหาประโยชน์ส่วนตน
(3.5) ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สนิ ้ เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลาย ก่อนเวลาอันสมควร
(4)

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการประพฤติปฏิบตั ิท่ขี ดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(4.1)
(4.2)
(4.3)

(4.4)

ไม่พึงใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวกหรือทาธุรกิจ แข่งขันกับบริษัทฯ
ไม่ประกอบการ ดาเนินการ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมในธุ รกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือขัด
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่คา้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็ น เจ้าของกิจการ
หุน้ ส่วน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ต้อง
เปิ ดเผยให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
ไม่ เ รี ย กเก็ บ หรื อ รับ ทรัพ ย์สิน ใด ๆ จากลูก ค้า และผู้ท่ี ท าธุ ร กิ จกับบริษั ทฯ นอกเหนื อ จาก
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บ

2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิ และรับ
ฟั งความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ ได้
แยกผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นกลุ่ม ๆ และมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1.1 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยคานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ เช่น
สิทธิท่กี าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2.1.2 ดูแลสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่จะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
2.1.3 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกันและครบถ้วนตามความเป็ นจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
โดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
2.1.4 ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัท โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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2.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
2.2.1. ให้บริการ / สินค้าที่ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2.2.2 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบัติได้ตอ้ งรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
2.2.3 จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิ ดช่องทางการสื่อสาร ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด และให้ความมั่นใจว่าลูกค้าได้รบั การบริการอย่าง
มีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ
2.2.4 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
2.2.5 ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ๆ

2.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
2.3.1 ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียม
2.3.2 พิจารณาคัดเลือกคู่คา้ โดยคานึงถึงความต้องการทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้บริการ
การส่งมอบ การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรือ
นิติบคุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
2.3.3 กาหนดระเบียบในการจัดหาและดาเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจนในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
จะรีบแจ้งให้ค่คู า้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
2.3.4 ชาระเงินให้ค่คู า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
2.3.5 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่ อผลประโยชน์ของตนเอง
และ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ๆ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากคู่คา้
2.3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่คา้ ดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
2.4.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส
รวมทัง้ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
2.4.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
2.4.4 ไม่ทาความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
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2.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
แนวทางปฏิบตั ิ
2.5.1 จัดทาสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี ้สิน ที่อาจเกิดขึ น้ และมีความรับผิดชอบใน
หลักประกันต่าง ๆ
2.5.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหนี ้ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการ
ประชุมพบปะผูบ้ ริหาร
2.5.3 ไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสาคัญ ไม่ใช้วิธีการทุจริตใด ๆ ที่อาจทาให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
2.5.4 ชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กับเจ้าหนีท้ ุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ตก
ลงไว้
2.5.5 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทาให้ผิดนัดชาระหนี ้ ต้องรีบแจ้งให้
เจ้าหนีท้ ราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2.5.6 บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษา
ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี ้

2.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
2.6.1 การสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน จะดาเนินการบนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและเปิ ดโอกาสแก่
ผูส้ มัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
คุณธรรม เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และมีทศั นคติท่สี อดคล้องกับค่านิยมองค์กร
2.6.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
2.6.3 จัด ให้มี ก องทุ น ดูแ ลพนัก งานตามกฏหมาย ได้แ ก่ เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สัง คม และกองทุน
สวัสดิการพนักงาน เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว
2.6.4 ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลาเอียง การแต่งตัง้ การโยกย้าย รวมทัง้ การ
ให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค บริสทุ ธิ์ใจ
2.6.5 สนับสนุนและเคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ รับฟั งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2.6.6 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในอาชีพ ส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน โดยให้
โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
2.6.7 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล
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2.6.8 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลูกจิตสานึก พร้อมส่งเสริมการ
ทางานด้วยความสุข จัดให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทางานที่ดี มีระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2.6.9 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดพฤติกรรม มีคุณธรรมที่ดี
ในการทางาน
2.6.10 ส่ ง เสริม ให้พ นัก งานมี ส่ว นร่ว มในการก าหนดทิ ศ ทางในการท างาน รวมถึ ง การแก้ไขปั ญ หาของ
หน่วยงาน และบริษัทฯ โดยรวม
2.6.11 จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท
2.6.12 กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึน้ สาหรับใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสุข ดังนี ้
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ นระบบ ทั่ ว ถึ ง และต่ อ เนื่ อ ง โดยการเพิ่ ม พู น ความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม เพื่ อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิ ภาพและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กบั บุคลากรตามตาแหน่งงาน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงาน
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผูป้ ฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนางานด้านการจัดการความรู ้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

2.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบตั ิ
2.7.1 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกาจัดของเสีย ทัง้ จากกระบวนการ
การใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี ประสิทธิ ภาพและติดตามเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.7.2 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
2.7.3 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัย
2.7.4 สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึน้
2.7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการทานุบารุงศาสนา
2.7.6 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
2.7.7 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงามและ/หรือ เป็ นการส่งเสริมอบายมุข
2.7.8 รับฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยให้มีระบบร้องทุกข์เนื่องจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่มี
ผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลในเวลาอันควร
2.7.9 ปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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2.8 การปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบตั ิ
2.8.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.8.2

ไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ อ าจจูง ใจให้พ นักงานในหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานกากับ ดูแ ล มี ก าร
ดาเนินการที่ไม่ถกู ต้อง

2.8.3

ให้ขอ้ คิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกากับดูแล

2.8.4

รับการตรวจเยี่ยม ฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานกากับดูแล

3. นโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการบริษัท ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็ นหลักปฏิบตั ิรว่ มกัน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บริษัทฯ จะไม่กระทาการใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอย่าง
เคร่งครัด โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
3.1. พนักงานของบริษัทฯ ต้องทาความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และ
ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานบริษัทฯ
3.2. บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงข้อจากัดของกฎหมาย แรงงานในแต่ละประเทศที่
เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม การทางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล
ปลอดจากยาเสพติ ด และปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานทุ ก คนโดยเสมอภาคกั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ด ้ว ยสาเหตุ อั น
เนื่องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างของถิ่นกาเนิด เพศ อายุ สีผิว เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
เชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.3. บริษัทฯ ต้องหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบตั ิท่เี ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3.4. บริษัทฯ ต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการ และ/หรือ กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

4. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่ชดั เจนในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องดาเนินการในนาม
บริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะถูก
นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถูกนาไปเพื่อใช้ในการอันไม่สจุ ริตใด ๆ
โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม ต้องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือ
ได้ และจะต้องดาเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กาหนด
ไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
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4.2. การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณ์
ที่ดีของบริษัทฯ และต้องมีการระบุช่ือ และ/หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ดาเนินการด้วย
ความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
4.3. กาหนดให้มีอานาจดาเนินการในเรื่องการบริจาคและการให้เงินสนับสนุนที่กาหนดจานวนและลาดับชัน้ ใน
การพิจารณาอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน

5. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด
บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จภายใต้ห ลักการก ากับ ดูแลกิจ การที่ดี มี จ รรยาบรรณและความโปร่งใส มี ก ารปฏิบัติต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทาอันจะนาไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ที่ขดั กัน บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด เนื่องจากอาจมีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ไม่พึงให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้ บั เหมา ลูกค้า คู่คา้ หรือ ผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบตั ิต่อ
กัน ซึ่งไม่ควรมีมูลค่าเกินปกติวิสัยหรือเกินกว่าสถานะของตน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
รวมทัง้ ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
5.2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถเป็ นตัวแทนในการรับของขวัญที่มอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึง
เหตุการณ์สาคัญ เช่น การลงนามสัญญาร่ วมทุนของบริษัทฯ การรับรางวัลหรือของที่ระลึกจากการร่วมใน
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น แต่ควรอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม
5.3. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่คา้ ลูกค้า ผูร้ ว่ มทุน หรือผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
5.4. การใช้จ่ายสาหรับเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิตามสัญญา
ทางธุรกิจเป็ นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
5.5. หากพนักงาน หรือผูบ้ ังคับบัญชาผูใ้ ด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัตินี ้ ให้ถือว่าผูน้ นั้
ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กาหนด และอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษ ตาม
นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตั ิดา้ นการบุคคลของบริษัทฯ

6. นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัท ฯ ต้องใช้สิ่ง
เหล่านีอ้ ย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย คาสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อ ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษัทฯ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี ้
6.1. พนัก งานต้อ งปฏิ บัติ ง านโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ท่ี มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถูก ต้อ ง หากปฏิ บัติ ห น้า ที่ บ นเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ภายนอกส านัก งานให้ต รวจสอบลิ ข สิ ท ธิ์ ก่ อ นทุ ก ครั้ง ห้า มติ ด ตั้ง หรื อ ใช้ง านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ลี ิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
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6.2. พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง
รหัสผ่านของตน รวมทัง้ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ท่ไี ม่คนุ้ เคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
6.3. พนักงานต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาลาย ละเมิด หรือรบกวนการทางานผูอ้ ื่น ทั้งนี ้ บริษัทฯ จัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ มี
หน้าที่รบั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
6.4. พนักงานต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนม หรือแก้ไข เปิ ดดูในแฟ้มของผูอ้ ื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็ น
เท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
6.5. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทางานพนักงาน ต้องไม่กระทาการอันเป็ น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ ื่นในสานักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
เผยแพร่ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น
การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพ ย์สิน การมีไว้ซ่ึงสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็ นการ
รบกวน สร้างความราคาญ หรือที่เป็ นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการ
ของ บริษัทฯ และการส่ง Spam mail เป็ นต้น
6.6. พนัก งานต้อ งไม่ คัด ลอกโปรแกรมผู้อื่ น ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ พนัก งานมี ห น้า ที่ ดูแ ลบุค คลภายนอกในการเข้า ถึ ง
แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จาเป็ นต่อการทางานและปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเคร่งครัด หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็ นจริง
จะได้รบั การพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
6.7. กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผูป้ ฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผูร้ บั จ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
พนักงานผูข้ อต้องควบคุมการใช้งาน ของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบหรือพนักงานของผูร้ บั จ้าง และต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้
6.8. มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
(6.8.1) จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยให้รบั รูไ้ ด้เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทา
ได้ และเปิ ดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจาเป็ นเพียงเท่าที่ตอ้ งทราบเท่านัน้ และแจ้งให้
พนักงานทราบว่าเป็ นสารสนเทศที่เป็ นความลับและมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้
(6.8.2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การใช้แฟ้มข้อมูล
และเอกสารลับ
(6.8.3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการ
รักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

7. นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม
และคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากกิจกรรมทางธุรกิจ และมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
7.1. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็ นวาระสาคัญ โดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด พนักงานต้องศึกษาและปฏิบตั ิ
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

ตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทฯ กาหนด
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สิน สูญหาย
หรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน และมีการซักซ้อมแผนการรักษา
ความปลอดภัยเป็ นประจา ทั้งนี ้ ถือเป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้
บริษัทฯ จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉกุ เฉินในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการเหตุฉกุ เฉินและสภาวะ
วิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม้ และมีการ
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น
บริษั ท ฯ จัด ให้มีการประชาสัมพัน ธ์แ ละสื่ อความ เพื่ อ สร้า งความรู ค้ วามเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
พนัก งาน พนัก งานของผู้รับ จ้า ง ตลอดจนผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ท ราบและเข้า ใจนโยบาย
กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิ ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม
หากพบว่าการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้แจ้ง
ผู้ร่ว มงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้าม
ปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด

8. นโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สดุ อย่างหนึ่งของบริษัทฯ และสาคัญต่อการรักษาความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ทั้งเอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขัน้ ตอนทางาน นวัตกรรม เนือ้ หา ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ของบริษั ทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและสิทธิโดยชอบธรรมต่าง ๆ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
8.1. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดหรือนาสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถกู ต้องไปใช้ในทางที่ผิด
8.2. พนักงานมีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้าให้ปลอดภัยที่สดุ และป้องกันมิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รั่วไหล
8.3. พนักงานของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นแม้เพียงบางส่วน
ไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ
สามารถติดต่อหน่วยงานฝ่ ายกฎหมาย หรือบุคลากรที่รบั ผิดชอบส่วนงานทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทฯ
เพื่อขอความเห็นก่อนเสมอ
8.4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทาการศึกษา วิจยั คิดค้นนวัตกรรม โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านัน้ ย่อมเป็ น
ลิขสิทธิ์ของพนักงานนัน้ เอง แต่งานศึกษาวิจยั นวัตกรรมใดเป็ นงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ ให้จดั ทา
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ขึน้ หรือเป็ นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็ นงานที่เรียนรู จ้ ากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็ นเจ้าของสิทธิ ใน
งานวิจยั หรือนวัตกรรม การขอสิทธิบตั ร การเป็ นเจ้าของสิทธิบตั ร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านัน้

9. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้
ความสาคัญกับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รบั สารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่าง
เท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
9.1. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายฉบับนี ้
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า กรรมการ ผู้บ ริห าร ได้ป ฏิ บัติ ต าม หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางปฏิ บัติ ใ นการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์บริษัทที่กาหนดไว้
9.1.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ความรูค้ วามเข้า ใจ และชีแ้ จงตอบ
ข้อซักถามและตีความในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้
เป็ นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บคุ คลที่กฎหมายกาหนดได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
9.1.3 ผู้บ ริ ห ารทุ ก คนมี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลให้ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาของตนได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสาคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี ้
9.1.4 กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัดในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ท่ซี ือ้ ขายในศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายฉบับนีใ้ ห้แก่ค่สู มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้
รับทราบ
9.2. แนวทางปฏิบัติ
9.2.1 ข้อห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
บุค คลที่ ก ฎหมายก าหนดต้อ งปฏิ บัติต ามข้อ ห้ามในการซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ใน
การซือ้ หรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ซี ือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ห้ามมิให้บคุ คลใด ทาการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คล
อื่นซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ท่ซี ือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็ น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ท่ียงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และ
ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน”
9.2.2 ช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period(
แนะนาบุคคลที่กฎหมายกาหนดให้ระมัดระวังการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน
คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม

37

9.3. แนวทางในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอันเป็ นความลับ รวมทัง้ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
9.3.1

แนวทางการเก็บรักษาความลับ
ก) กาหนดลาดับชัน้ ความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ และข้อมูลที่เปิ ดเผยไม่ได้ ทัง้ นี ้
การใช้ข้อ มู ล ภายในร่ ว มกั น ต้อ งอยู่ ใ นกรอบของหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ต นได้รับ
มอบหมายเท่านัน้
ข) การเก็บรักษาและปกปิ ดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้า โดยบริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิ ด
ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผย โดยเป็ นการเปิ ดเผย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิให้มีการเปิ ดเผย

9.3.2

การเก็บรักษาข้อมูล

การเปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณชนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะเป็ นผู้ตอบเองในกรณี ท่ีข้อมูลมีนัยสาคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้
ผูร้ บั ผิดชอบเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ
หากข้อมูลนัน้ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กาหนดเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
แก่บคุ คลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
อันเป็ นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริษัทฯ กาหนดเป็ นข้อห้ามมิให้
บุคคลที่บริษัทฯ กาหนดที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็ นข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า
ทัง้ นี ้ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ ื่น บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ขอ้ มูลภายใน
โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพื่อ
เก็งกาไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็ นการกระทาความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
และถือเป็ นความผิดทางวินยั
9.3.3

การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ก) รายงานการถือหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มี
หน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม((“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ "( ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ ยวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าว
มายังเลขานุการบริษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
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บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม( และจัดส่งสาเนา
รายงานนีใ้ ห้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้
9.4. บทลงโทษสาหรับการใช้ข้อมูลภายใน
ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

10. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
การคอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การกระทาการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอ (offering) การให้คามั่นสัญญา
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่ึง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ ยกเว้นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะไม่กระทาหรือไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติ ให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
10.1.

10.2.

กรรมการ ผู ้บ ริห าร พนัก งานต้อ งปฏิบ ัติต ามนโยบายการต่อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน ที่ บ ริษัท ได้สื่อ สาร และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การ
คอร์รปั ชันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรับหรือให้การเลีย้ งรับรอง รวมถึงการให้ หรือรับ
ของขวัญ โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด และไม่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่

10.3.

10.4.

10.5.

การจัดซือ้ จัดจ้าง การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปตามระเบียบขัน้ ตอนของบริษัทฯ
ซึ่งมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิตามนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงิน
สนับสนุนบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถทาให้กิจการเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่่เข้าข่ายคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ผูท้ ่กี ระทาคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทาผิดที่ตอ้ งได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริษัทฯ และอาจจะ
ต้องรับโทษตามกฎหมาย หากเป็ นการกระทาผิดต่อกฎหมาย
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11. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ม่นั คงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระดับที่เหมาะสม ดังนัน้ บริษัท ฯ
จึงเห็นควรให้มีการนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดาเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ ยง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนาไปประยุกต์ใช้ได้อ ย่างเหมาะสมจึง
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี ้
11.1

11.2

11.3
11.4

11.5

11.6

กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นภารกิจและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนทุกระดับ ที่ตอ้ งตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยงทุกด้านอย่างครอบคลุม
ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบตั ิสากล เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
วางแผนกลยุทธ์ และมีการดาเนินงานที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเป็ นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความ
เชื่อมั่นของผูเ้ กี่ยวข้อง
มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กาหนดและจัดระดับความเสี่ยง และความเบี่ยงเบนของความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อจะได้บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนินงานขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่าเสมอ
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงตามความรับผิดชอบ ตลอดจนการ
จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายความปลอดภัยประจาปี ขององค์กรจะถูกประกาศให้ทราบทั่วกันและให้ถือเป็ นภารกิจที่สาคัญของ
ทุกคนที่จะต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติงานตามมาตรการและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอย่างจริงจัง รวมทัง้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ

12. นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกัน
12.1.

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
ดังนั้น จึงให้ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)

กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ รายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดย
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(2)

รายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนีใ้ ห้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั รายงาน
หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ในกรณีท่จี าเป็ นต้องทารายการนัน้ ให้มีการนาเสนอรายการที่
เกี่ ย วโยงกัน ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ก่ อ นเสนอขออนุมัติ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี( ตามหลักเกณฑ์การเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันฯ กาหนด และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี ้ กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมีผลต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

12.2.

ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
ไม่เข้าเป็ นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้ ที่มีอานาจตัด สินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมี
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีท่ไี ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผูท้ ่เี กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของ
บริษัทฯ เอง
หลีกเลี่ยงการทางานอื่นนอกเหนือจากการทางานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความ
รับผิดชอบไม่ว่าด้านใด
พนัก งานทุ ก คนต้อ งเปิ ด เผยเมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ท่ี ท าให้เ ชื่ อ ว่ า จะท าให้เ กิ ด ควา มขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทาให้
ผูอ้ ื่นคิดว่าเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
การจัดทาธุรกรรม / รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งกาหนดราคา
และเงื่ อ นไขของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน เสมื อ นท ารายการกับ บุคคลภายนอก โดยไม่ ใ ห้ผู้ท่ี มี ส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่จดั ทา เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมตั ิในรายการ
นัน้ ๆ

หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการทารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
การพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้
กับลูกค้าทั่วไป โดยจะต้องมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
กรณีท่ไี ม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อา้ งอิง บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคา
ภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ ระเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ
หรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้ เพื่อเปรียบเทียบราคาสาหรับการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ เพื่อให้ม่นั ใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทาธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทาง
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การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ น
ข้อตกลงทางการที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการหรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว หรือขนาดของ
ธุรกรรมไม่จาต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
หากบริษั ท ฯ มี ร ายการระหว่ า งกัน หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน อื่ น ๆ ที่ เ ข้า ข่ า ยตามข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

13. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
รวมถึงการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการทีไ่ ปลงทุน
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ รวมทัง้ แนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงั นี ้
นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนัน้ จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี( และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริ ษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญ และกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1) บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผูถ้ ือหุน้ อื่นโดยรวม ดังนี ้
1.1) การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย หากร่างรายงานการประชุมที่เสนอได้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมถูกต้องและครบถ้วน
งดออกเสียง หากในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวนัน้ ไม่มีตวั แทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
1.2) การรับรองงบการเงินประจาปี
เห็นด้วย ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขในประเด็นที่ไม่มีสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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ไม่เห็นด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีว่ามีส่วนใดของงบการเงินที่มีขอ้ สงสัยว่า
อาจแสดงข้อมูลไม่ถกู ต้อง
1.3) การเลือกตั้งกรรมการและการกาหนดค่าตอบแทน
การเลือกตัง้ กรรมการ
เห็นด้วย กรณีเป็ นบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อโดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกาหนด
ไว้ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาให้
บริษั ท ที่ ต นเป็ นกรรมการได้อ ย่างเพีย งพอ และเอาใจใส่ ในการปฏิ บัติห น้าที่ ในฐานะกรรมการ โดยให้
พิจารณาเป็ นรายบุคคล
ไม่เห็นด้วย หากเป็ น การเสนอกรรมการเดิ ม ให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง และกรรมการท่ า นนั้น ขาด
คุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
หรือขาดความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ ไม่สามารถอุทิ ศ
เวลาให้บริษัทที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และไม่เอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการโดย
ไม่ มี เ หตุอัน สมควร ทั้ง นี ้ การแต่ ง ตั้ง กรรมการใหม่ ใ นบริษั ท ร่ว มหรื อ บริษั ท ย่ อ ยต้อ งไม่ เ ป็ น การขัด ต่ อ
หลักเกณฑ์อานาจการควบคุมกิจการของบริษัทในข้อ 2.1 และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นด้วย กรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่สาคัญต่อผลการดาเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้
งดออกเสียง กรณี เ ป็ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ที่ ไม่ เ ปิ ด เผยจ านวนเงิ น หรื อ การให้ ESOP ที่ เ กิ ด
Dilution อย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กากับดูแล
และ/หรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่ งผลสะท้อ นที่
สาคัญต่อผลการดาเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้
1.4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ สามารถทา
หน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระจากทุกฝ่ าย
รวมถึงค่าสอบบัญชีท่เี สนอมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กบั ค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทที่ใกล้เคียงกัน
งดออกเสียง กรณีมีขอ้ สงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็ นอิสระของผู้ สอบบัญชี หรือค่าสอบบัญชี
แตกต่างกันมากอย่างมีนยั สาคัญกับปี ก่อนโดยไม่มีเหตุผลสมควร
1.5) การจัดสรรเงินกาไร
เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสนอ โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล และไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นด้วย กรณีจ่ายปั นผล ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน แผนงานในอนาคต และ/หรือปั จจัยที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.6) การอนุมัติเรื่องอื่นนอกเหนือจากข้อ (1)-(5)
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เห็นด้วย กับวาระที่พิจารณาแล้วเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เงื่อนไข และข้อเสนอต่าง ๆ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทัง้ เป็ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ขัน้ ตอนและกระบวนการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ินนั้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ไม่เห็นด้วย กรณี ท่ีลักษณะของการทารายการไม่เป็ นปกติตามการดาเนินธุรกิจ และไม่มีการชีแ้ จง
เหตุผล และความจาเป็ นในการทารายการดังกล่าว
1.7) การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กาหนดล่วงหน้าในวาระการประชุม
อาจจะไม่เห็นด้วยกับการเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม
โดยเฉพาะวาระที่สาคัญ เนื่องจากต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจ ทั้งนี ้ อาจ
เสนอให้นาวาระหรือประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ถัดไป
2) บริษัทฯ กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมี
มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
2.1) การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็ นกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้
2.2) ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2.2.1 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ท่คี ณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ จะ
กาหนด
กรรมการของบริษัทย่อยมีดลุ พินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ย่อยได้ตามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
ย่อยและบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นเรื่องสาคัญ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษั ทย่อยไม่ สามารถใช้
ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องเหล่านีใ้ นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้
หากแต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี( เสียก่อน
ก. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ข. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
ค. การพิจารณาเกี่ยวกับการทารายการที่มีความสาคัญตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และ 2.2.6
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2.2.2 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นโยบายคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กาหนด
2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทา
รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สาคัญ ให้แก่
บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กาหนด
2.2.4 นอกเหนือจากการทารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการได้มาจาหน่ายไปฯ
ดังกล่าวข้างต้น การทารายการดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นรายการที่มีความสาคัญ บริษัทย่อยมีหน้าที่ตอ้ ง
น าเสนอข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท ารายการต่ อ บริ ษั ท ฯ และจะต้อ งได้รับ มติ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา
เรื่องสาคัญดังต่อไปนี ้ อีกทัง้ กรรมการซึ่งบริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในบริษทั ย่อยจะออกเสียงใน
เรื่องดังต่อไปนีไ้ ปในทางใดนัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน
(1( การโอนหรือสละสิทธิ ประโยชน์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทในการอนุมตั ิรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็ นสาระสาคัญที่มีต่อผู้
ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
(2( การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(3( การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็ นสาระสาคัญมาเป็ นของบริษัทย่อย
(4( การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือบางส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(5( การเช่า หรือให้เช่าซือ้ กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมด หรือส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
(6( การกูย้ ืม การให้กูย้ ืมเงิน การให้สินเชื่อ การคา้ ประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ตอ้ ง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ อย่างมีสาระสาคัญ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถปฏิบตั ิการชาระหนีไ้ ด้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บคุ คล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(7( การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี( ของบริษัทย่อย
(8( การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศการได้มาจาหน่ายไปฯ
แล้ว อยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
(9( การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
2.2.5 เรื่องดังต่อไปนีเ้ ป็ นรายการสาคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ ก่อน
(1( กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี( มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคานวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
(2( การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทัง้ การลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ อันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของบริษัทย่อยนัน้
(3( การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ทั้ งทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทย่อย หรือเป็ นผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษัทย่อย
(4( การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณีท่ีเมื่อคานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนาหลักเกณฑ์ท่กี าหนดตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
2.2.6 นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทารายการอื่นใดที่มิใช่
รายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริษั ท ย่ อ ยและ/หรื อ เป็ น รายการที่ จ ะมี ผลกระทบต่ อ บริษั ท ย่ อ ยอย่ า งมี
นัยสาคัญ รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ ก่อน ทัง้ นี ้ ให้พิจารณาดาเนินการตามขนาดรายการที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
ประกาศการได้มาจาหน่ายไปฯ
3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กรรมใด ๆ ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ าจคาดหมายได้ว่ า จะก่ อ ให้เ กิ ด ความ ขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผูท้ ่ี
คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกาหนดเวลาที่บริษัทย่อยกาหนด โดยคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทั ย่อย
และของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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4) กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนีซ้ ่ึงเป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
ได้รบั ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษัทย่อยได้รบั ความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก( การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข( การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
(ค( การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือ
หลักปฏิบตั ิท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5( บริษัทย่อยต้องนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รบั การร้องขอตามความ
เหมาะสม
6( กรณี ท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้ จง และ/หรือ นาส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
7( ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ ที่ได้มาจากการกระทาตาม
หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8( กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ทั้งนี ้ เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่ เ ป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็ นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตั ิไว้แล้ว

14. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
14.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนัน้ เพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาไตรมาสหรือประจาปี นนั้ แล้วแต่กรณี
14.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือ
ได้รบั การร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
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15. นโยบายโครงการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานที่สาคัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้ม่ ันใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้จัดทาแผนสืบทอด
ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณา
15.1 ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
ได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ กั ษาการในตาแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัด เลื อ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ต ามหลักเกณฑ์ท่ี บ ริษัท ฯ ก าหนด และต้อ งเป็ น ผู้ท่ี มี วิ สัย ทั ศ น์ ความรู ค้ วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยพิจารณาจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูท้ ่มี ีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
15.2 ระดับผู้บริหาร
เมื่อตาแหน่งระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไป ว่างลง หรือผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
ได้ บริษัทฯ จะมีการนาเสนอทายาทผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี ้ การวางแผนการสืบ
ทอดตาแหน่งของบริษัทฯ ระดับผูบ้ ริหารมีขนั้ ตอน ดังนี ้
15.2.1) วิเคราะห์สถานการณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน
การขยายตัว
15.2.2) ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
15.2.3) กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
15.2.4) สร้างแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้าภายใน 1 ปี ก่อนพนักงานจะเกษี ยณ
หรือออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
15.2.5) กาหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของพนักงานใน
ตาแหน่งนัน้ ๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
15.2.6) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
15.2.7) ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
15.2.8) ระบุทายาทผูส้ ืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้ง
ให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ
15.2.9) พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่
คาดหวังได้จริง หากไม่เป็ นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมทาได้
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