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หน้า 1

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด (มหำชน)
คู่มือนโยบายกากับและดูแลกิจการ

บทนา
กำรกำกับดูแลกิจกำร หรือ Corporate Governance หมำยถึง ระบบที่จัดใหมีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธระหวำง
คณะกรรมกำร ฝำยจัดกำร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน นำไปสูควำมเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคำใหกับผูถือหุนใน
ระยะยำว โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝำย คณะกรรมกำรบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน) ไดตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งยึดหลักควำมเทำเทียมกันควำมโปรงใสและตรวจสอบไดอันแป็นปัจจัยสำคัญในกำรเสริมสรำงพัฒนำองคกร บุคลำกร และ
ขับเคลื่อนกิจกำรใหมีกำรเจริญเติบโตอยำงยั่งยืน สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของผู มีสวนไดเสียทุกฝำย สรำงควำมเชื่อถือ
ควำมไววำงใจจำกผูมีสวนไดเสีย สำธำรณชนและสังคม เพื่อใหกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกิดขึ้นภำยในบริษัทฯ ตลอดจนสรำงผลประโยชนสูง
สุดตอทั่วทั้งบริษัทฯใหสำมำรถดำเนินกิจกำรไดตำมวัตถุประสงค คณะกรรมกำรบริษัทฯจึงไดมีมติใหจัดทำ “คูมือกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริษัทฯ
ขึ้น สอดคลองกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทำกำรทบทวนนโยบำยและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยอยำงนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอย ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ไดศึกษำทำควำมเขำใจและนำไปสู
กำรสงเสริมกำรปฏิบัติหนำที่ของตนไดอยำงถูกตองทั่วทั้งองคกร เพื่อสรำงแรงผลักดันองคกรไปสูควำมเปนเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทำงของกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทไดกำหนดใหสอดคลองกับ “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2557” ของตลำดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อันมีรำยละเอียดจำแนกออกเปน 7 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
2. กำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. กำรเปดเผยขอมูลและควำมโปร่งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
6. นโยบำยกำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ไดมีกำรสื่อสำรใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรนี้ เทำที่
เกี่ยวของและเหมำะสม
1.สิทธิของผูถือหุน
กำรปฏิบัติตอผูถือหุนโดยทั่วไปคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบริษัทฯ ดวยควำมระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียม
กันของผูถือหุนและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเป็นสำคัญ ซึ่งผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐำนตำงๆดังตอไปนี้
1.1) สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุน
1.2) สิทธิในสวนแบงกำไร / เงินปันผล ของบริษัทฯ
1.3) สิทธิในกำรไดรับขอมูลและขำวสำรของบริษัทฯอยำงเพียงพอและทันเวลำ กำรไดรับขอมูลสำคัญที่เปนปจจุบันผำน Website ของบริษัทฯ
1.4) สิทธิในกำรเขำรวมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำหนดคำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบได้แก่ ค่ำตอบแทน
ประจำ ค่ำเบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ เป็นต้น แตงตั้งผูสอบบัญชี กำหนดคำตอบแทนผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน กำรจัดสรรเงินปนผล กำร
กำหนดหรือกำรแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนและกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เปนตน
1.5) สิทธิในกำรมอบฉันทะใหผูอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมผูถือหุน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภำพคล่องเพียงพอ หำกไม่มีเหตุกำรณ์จำเป็นอื่นใดและหำกกำรจ่ำยเงิน
ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีสำระสำคัญบริษัทฯจะจ่ำยเงินปันผลภำยใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติ หรือ ภำยใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติในกรณีจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และประกำศ
กำรจ่ำยเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำนในปีนั้นๆ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีแล้วของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ซึ่งเป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติ บริษัทมหำชน และจำกกำรตีควำมโดยสภำวิชำชีพบัญชี ) หำกไม่มีเหตุกำรณ์จำเป็นอื่นใด และหำกกำรจ่ำยปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีสำระสำคัญในส่วนของบริษัท ย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ
ยังไม่ได้กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งนักลงทุนชำวไทย นักลงทุนต่ำงประเทศ นัก
ลงทุนรำยย่อย และนักลงทุนสถำบัน จึงได้กำหนดนโยบำยอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
• กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรจัดประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี
บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุม และได้จัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยี
อย่ำงเพียงพอ
• ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระสำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสม
เพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำมใดๆ ล่วงหน้ำ (หำกมี) ก่อนวันประชุมทั้งนี้บริษัทฯจะกำหนดหลัก เกณฑ์ที่
ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
• หนังสือเชิญประชุม บริษัทฯจะดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลำที่เหมำะสม
o จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีข้อมูลวันเวลำ สถำนที่
และวำระกำรประชุม เป็นเรื่องๆ อย่ำงชัดเจน และข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำทุกวำระอย่ำงครบถ้วน ตำมกฎหมำย ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น(AGM Checklist)
o เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบกำรประชุมทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเวบไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30
วันก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
o ประกำศหนังสือเชิญประชุมผ่ำนหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
• กำรมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลของกรรมกำรอิสระ อำทิประวัติ ที่อยู่ กำรศึกษำ กำรดำรง
ตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกรรมกำรอิสระกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
กำรมีส่วนได้เสียในวำระที่จะมีกำรพิจำรณำ เป็นต้น
• กำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ก่อนเวลำเริ่มประชุมเป็นต้นไป
และ ได้มีกำรนำระบบ Bar Code มำให้บริกำรลงทะเบียนและคำนวณผลในกำรลงคะแนนเสียง เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบในรำยงำน
กำรประชุม
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• กำรเข้ำร่วมประชุม ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนก่อนกำรประชุม และระหว่ำงกำรประชุมจะ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม โดยจะจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม จดบันทึกข้อ
ซักถำมและข้อเสนอแนะที่สำคัญจำกผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน
• รำยงำนกำรประชุม จัดทำและส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมทำง
เว็บไซต์ของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วันประชุม
• กำรประสำนงำน มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ติดต่อและประสำนงำนกับนักลงทุน
นโยบายกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลความลับ (Policy on Confidentiality of Information)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้ข้อมูลของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนให้ควำมสำคัญต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ เช่น ข้อมูล
ภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้
นโยบำยกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
เพื่อประโยชน์แห่งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกำสล่วงรู้ข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรทำธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ข. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
o กำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบ
กำรเงินโดยกำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
และ 24 ชั่วโมงหลังกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
o กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะมีห น้ำที่จัดทำและรำยงำนกำรถือครองหลัก ทรัพย์ข องบริษัทภำยใน 3 วันทำกำรหลัง จำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และบริษัทฯ และส่งสำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท ฯดังกล่ำวให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้ง
o ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มีหรือ อำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ สำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในตำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้นมำใช้เพื่อกำรซื้อหรือ
ขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือ หลักทรัพย์อื่น(ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำ
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำย แก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
o กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อน
ทำกำรซื้อขำย ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งรำยงำนสรุปให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ
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3. การคานึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบำยดังนี้
ก) นโยบำยกำรสื่อสำรกับคณะกรรมกำรและกำรแจ้งเบำะแส
เพื่อให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ กรรมกำร พนักงำน และผู้บริหำรของ
บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้เสียสำมำรถสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแจ้งเบำะแสจำกกำรกระทำ
ผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณหรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร บริษัทฯจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
และให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นควำมลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเกี่ยวข้องด้วยเท่ำนั้น เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทำงสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทฯได้อย่ำงสะดวกและหลำยช่องทำง
วิธีกำรติดต่อ
ผู้เสนอแนะสำมำรถสื่อสำรไปยังคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และ E-mail (ถ้ำมี) และ
ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ ของผู้เสนอแนะ ได้ทำงอีเมล์ ponpisch@cn-thai.co.th หรือส่งตำมที่อยู่ดังนี้
คุณพลพิสิฐ เจริญไทย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
727 ถนนลำซำล
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร 10260
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำตรวจสอบข้อมูล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ แม้ว่ำในกรณีที่
ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ ก็จะพิจำรณำประเด็นนั้นหำกมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ข) กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องบริหำรงำนบริษัทฯ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตำมที่กฎหมำย
กำหนดและสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะทำงกำรเงิน
ที่มั่นคงและยั่งยืนและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็น
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดถือหลักพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน โดยอธิบำยอยู่ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
4.1. บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทรำบสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย องค์กรและหน่วยงำนของ
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
4.2. สำรสนเทศของบริษัทฯจะต้องแสดงด้วยควำมรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัดเข้ำใจง่ำยและโปร่งใส สำรสนเทศที่สำคัญจะต้องถูกเปิดเผยตำม
กฎหมำยทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบและไม่ทำให้เกิดควำมสับสนและเข้ำใจผิดต่อผู้ใช้ โดยมีสำระที่สำคัญมำกกว่ำรูปแบบ
4.3. บริษัทฯ จะต้องจัดหำช่องทำงกำรกระจำยสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของผู้ใช้ และได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ำกับต้นทุนที่เสียไป
4.4. กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะมี
หน้ำที่จัดทำและรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และบริษัทฯ และส่งสำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯดังกล่ำวให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อ
บรรจุเป็นวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้ง
4.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องจัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมกำร
จะต้องสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรนำเสนอสำรสนเทศและเพิ่มควำมชำนำญด้ำนกำรสื่อสำรแก่ผู้บริหำร
4.6 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะกำกับให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตรงต่อควำมเป็นจริง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลำ ทั้งต้องมีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำให้เป็นไปตำมแผนงำนของหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งควรมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนคุณวุฒิ ทักษะวิชำชีพ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จะประกอบด้วย
คณะกรรมกำรและ คณะกรรมกำรชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำคน โดยเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ และมี
จำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน รวมทั้งประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทฯมีกำรคำนอำนำจที่เหมำะสม
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ก. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยและประกำศ
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
ข. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัตกิ ำรทำงำนที่ดี มีควำมเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถ
เข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ค. มีควำมรู้ควำมสำมำรถหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งด้ำนที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจกำรก่อสร้ำง กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ กำรเงินระหว่ำงประเทศ กฎหมำย และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ง. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทคู่แข่งทำงธุรกิจก่อสร้ำงทั้งที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯและไม่ได้จดทะเบียน
จ. ควรจะผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตรคอร์ส Director’s Certification Program จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ภำยใน 6 เดือนนับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ฉ. อำยุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยำยระยะเวลำ เนื่องจำกเหตุผลเฉพำะเจำะจงซึง่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใช้ดลุ ยพินิจโดยคำนึงถึงควำมพร้อม
ของผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมที่มีอยู่ เช่น ประสบกำรณ์ คุณสมบัติ และสุขภำพ
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดกำรกิจกำรทั้งหลำยของบริษัทฯ โดยมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนำจกระทำกำรใดๆตำมที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมกำรบริษัทฯ แต่ละท่ำนมีส่วนร่วมในกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยควำมเป็นอิสระ และเป็นกลำง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
2.คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่กระทำกำรใดๆที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ
3.คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่แทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และสำมำรถกำหนดรำยชื่อกรรมกำรบริษัทฯ ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
4.คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจที่จะขำยหรือจำนองอสังหำริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ
มำกกว่ำสำมปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือยื่นฟ้องต่อศำล หรือมอบข้อพิพำทใดๆ ให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ
5.กำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
6.ทบทวนวิสัยทัศน์ ภำรกิจของบริษัทฯ ทุกๆ 5 ปี และทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจทุกปี
7.พิจำรณำและหำรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ำยจัดกำร เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทำงธุรกิจและนโยบำยของ
บริษัทฯ รวมทั้งพิจำรณำและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนที่เสนอโดยฝ่ำยจัดกำร
8.ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และควำมคืบหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบและนโยบำยที่
เกี่ยวข้อง
9.ดูแลกำกับให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
10.ดูแลให้มีกำรกำกับตรวจสอบ ทั้งจำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก ให้ทำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล
11.อนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจำปี และดูแลให้มีกำรจัดทำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
12.ดูแลให้มีกำรสื่อสำรในเรื่องต่ำงๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสำธำรณชน
13.กำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
14.กำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อเป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
15.กำหนดนโยบำยและแนวปฎิบัติในกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
16.เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตอบข้อซักถำม และรับฟังข้อเสนอแนะ
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5.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร 5 คน ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
ก.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยและ
ประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
ข.มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประวัติกำรทำงำนที่ดี มีควำมเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ค.มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทสำหรับกำรดำรงตำแหน่งในฐำนะผู้บริหำรระดับสูง
ง.ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทคู่แข่งทำงธุรกิจ
กำรก่อสร้ำงและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหำร
จ.ควรจะผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตรคอร์ส Director’s Certification Program จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
ฉ.อำยุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยำยระยะเวลำเนื่องจำกเหตุผลเฉพำะเจำะจง ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯจะใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงควำม
พร้อมของผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมที่มีอยู่ เช่น ประสบกำรณ์ คุณสมบัติ และสุขภำพ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 414 ได้เพิ่มเติมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

มีอำนำจในกำรซื้อขำย อสังหำริมทรัพย์ เครื่องจักร และสินทรัพย์ใดๆเพื่อดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรให้
กำรค้ำประกันทรัพย์สิน กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภำยใต้มติที่กำหนดไว้ของคณะกรรม กำร
บริษัท

มีอำนำจในกำรขอสินเชื่อกู้ยืมเงินในรูปแบบต่ำงๆ กับธนำคำร สถำบันกำรเงินทุกแห่ง และหน่วยงำนอื่นๆรวมถึงอำนำจในกำร
เจรจำต่อรองข้อตกลงในกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ตลอดจนกำรนำหลักทรัพย์ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีอำนำจในกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินล่ วงหน้ำ เงินมัดจำ และกำรให้กู้ยืมเงิน โดยจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย

มีอำนำจในกำรดำเนินกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินเพื่อกำรเปิดบัญชี แต่งตั้งผู้มีอำนำจลงนำมในกำรทำ
ธุรกรรมทำงกำรเงิน ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจทำควำมตกลงหรือทำสัญญำผูกพันบริษัทฯ รวมถึงกำรเสนอรำคำและกำรประมูลกำรเข้ำทำสัญญำกับ
ลูกค้ำ กำรจัดหำวัสดุและบริกำรอื่นๆ กำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัทคู่ค้ำทุกประเภท โดยข้อตกลงหรือสัญญำนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และจะต้องให้มีกรรมกำรบริหำรสองคนลงนำมและประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ
3.คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจกระทำกำรใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4.คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบและหำรือถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรได้ดำเนินกำร
ลงไป อย่ำงไรก็ดี สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทฯหรือเรื่องที่
กฎหมำยกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรทั้งนี้
รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นรำยเรื่องหรือตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษั ทฯ
กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯก่อน
5.จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทำงกำรเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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6.พิจำรณำทบทวนอำนำจดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบอำนำจ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
7.พิจำรณำแต่งตั้ง ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรทั่วไป (GM) ลงมำถึงผู้จัดกำรระดับกลำง
8.ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
9.ติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรตำมควำมจำเป็นในแต่ละครั้ง ตำมอำนำจที่ได้รับมอบหมำย
10.จัดทำและทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.จัดทำและทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯได้
กำหนดไว้

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นกลไกในกำรช่วย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็นอิสระ ตำมกฎระเบียบและคำแนะนำตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรให้ควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้และโปร่งใส สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนทำหน้ำที่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและระบบควบคุมภำยในขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและควำมเป็นอิสระใน
กำรตรวจสอบกำรทำงำนของฝ่ำยจัดกำร รวมถึงกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวข้องที่อำจเกิดขึ้น
คณะกรรมกำรบริษัทฯได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2543 ตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ครั้งที่ 340 ต่อมำ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 404 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร ทั้งนี้เนื่องจำกบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบนั้นได้รวมหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรอยู่แล้ว และเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรได้มุ่งเน้นในกำรให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ และพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1) ต้องมีจำนวนสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน และมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี
2) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
3) มีเลขำนุกำร ซึ่งแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรและ มีหน้ำที่ช่วยเหลืองำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจกำร

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ก.ต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ข.สมำชิกทุกคนในคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ
ค.ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ง.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
จ.แสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวในปัจจุบันและ
2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
ฉ.ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
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ช.ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ซ.สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้
โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
ฌ.มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎระเบียบและข้อบังคับตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
ญ.สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร อย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1.สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินมีกำรจัดทำอย่ำงถูกต้องและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน
2.สอบทำนเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพและพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
3.สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะกำรปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
4.สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริษัท
5.สอบทำนเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์รวมทั้ง
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6.พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมไปถึงถอดถอนบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำ
ตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุ มด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง
7.พิจำรณำรำยกำรที่เ กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขั ดแย้ง ทำงผลประโยชน์ใ ห้เ ป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน
8.จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
9.ดูแลและรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัทฯ
10.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร

5.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในกำรช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็น
อิสระ ในกำรนำเสนอหลักเกณฑ์และกำรกำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร
ระดับสูงและนำเสนอค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบำงส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้กำรปฏิบัติ
เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้กำรนำเสนอค่ำตอบแทนที่จัดทำโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯไม่
มีอำนำจในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรแต่จะนำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเสนอต่อผู้ถื อหุ้นเพื่ออนุมัติ คณะกรรมกำรบริษัทฯได้อนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556

คู่มือนโยบายกากับดูและกิจการ
ทบทวนและปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน้า 10

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1) มีจำนวนสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน
2) สมำชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
3) ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้อง เป็นกรรมกำรอิสระ
4) สมำชิกของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่นอกเหนือจำก (2) และ (3) เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
5) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ก.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม
ข.แสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ และในปัจจุบันไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงินและ
กำรบริหำรงำนของบริษัทฯบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ค.ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
ง.ไม่ใช่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ
จ.สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แสดงควำมเห็นและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ โดย
ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำรบริหำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้
1.กำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงและนำเสนอแนวทำงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
2.นำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำ
และแสดงควำมเห็นและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
4. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ.

5.5 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมกำรสรรหำ จะต้องได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเพื่อเป็นกลไกในกำรช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็นอิสระ
ในกำรนำเสนอหลักเกณฑ์และกำรกำหนดแนวทำงในกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ กำรสรรหำและกำรคัดเลือกผู้บริหำรระดับสูง และนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำข้อเสนอและตัดสินใจในกำรรับรอง หรือยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น (สำหรับกำร
เสนอแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
1) มีจำนวนสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน
2) สมำชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระ
3) ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ
4) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ไม่เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรสรรหำ

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา
มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมกำรอิสระ

คู่มือนโยบายกากับดูและกิจการ
ทบทวนและปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน้า 11

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมกำรสรรหำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้
1.กำหนดแนวทำงในกำรคัดเลือก แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
2.ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และจัดทำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
3.นำเสนอรำยชื่อผู้สมัครที่เข้ำเกณฑ์ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
4.ดำเนินกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรตำมควำมต้องกำรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
5.จั ด ท ำรำยงำนเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ในกำรแต่ ง ตั้ ง กรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง เพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหา
1.พิจำรณำคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญและกำรอุทิศเวลำของผู้สมัครโดยมุ่งหวังกำร สร้ำงมูลค่ำให้กัคณะกรรมกำรของบริษัทฯ
2.พิจำรณำบทบำทควำมเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์ ควำมทุ่มเทและ สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเต็มที่ โดยยึดถือหลักสูงสุด
ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จำกัดพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรดำเนินงำนของกรรมกำร ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จำกองค์กรใดๆ (รวมถึงหน่วยงำนกลต.) หรือเคยถูกตัดสินใน
ควำมผิดทำงอำญำ
4.ผู้สมัครเป็นกรรมกำรอิสระ จะต้องเข้ำเกณฑ์ตำมคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
5.ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
o ประกอบกิจกำร หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วนจำกัดหรือ
เป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ
o ไม่เป็นคู่สัญญำ รับสัมปทำน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือ
เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีลักษณะ
ดังกล่ำวข้ำงต้น
o หรือกรณีอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมำยบัญญัติไว้
6.พิจำรณำคุณสมบัติอื่น ๆ ที่อำจเกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม เช่น พิจำรณำจำกทักษะจำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัทฯ

5.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสมโดยได้
กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน
2) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3) มีเลขำนุกำรซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ช่วยเหลืองำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.ต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ข.สมำชิกอย่ำงน้อย 1 คนในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้
1.กำหนดควำมเสี่ยงของบริษัทฯ จำกสภำพแวดล้อมของกิจกำร
2.กำหนดนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
3.กำหนดนโยบำยและแผนจัดกำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4.ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบกำรควบคุมภำยใน
5.รำยงำนควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถำนะควำมเสี่ยง แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงคืบหน้ำ และผลของกำรบริหำรควำม
เสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส
6.สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
7.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

5.7 กรรมการอิสระ (Independent Directors)
คือ กรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรจัดกำรไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้ำที่ในกำรบริหำร
จัดกำรในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ลักษณะของกรรมการอิสระ
1) มีสมำชิกอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกรรมกำรอิสระและมีไม่ต่ำกว่ำ 3 คน
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน/ลูกจ้ำง/พนักงำน/ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดหรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯหรือนิติบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ปัจจุบันและในช่วงน้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง)
ค. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของกรรมกำรบริหำร
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
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ง.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษทั ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
จ.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี
หรือผู้ให้บริกำรวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ฉ.ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
ช.ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดในกิจกำรอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน/ลูกจ้ำง/พนักงำน/ที่ปรึกษำที่ได้รับ เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ซ.สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดย
ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำรบริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
ฌ.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้
ญ.สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน และสำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ
กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(collective decision) ได้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
1.สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินและทำงธุรกิจอย่ำงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
2.เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจำทุก ครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถำมในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่ำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับควำมคุ้มครอง และบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี
3.มีควำมสำมำรถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลำและให้ควำมสนใจ
กับบริษัทฯ
4.จัดให้มีกำรประชุมในส่วนกรรมกำรอิสระเองเป็นประจำและหำโอกำสเข้ำพบผู้บริหำรบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำน
5.จัดทำหนังสือยืนยันถึงควำมเป็นอิสระในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ

5.8 หลักเกณฑ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ก) วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
กรรมกำร ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ในแต่ละปีให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสำมเป็น
อัตรำ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรซึ่งพ้นตำแหน่งอำจได้รับกำรเลือกตั้งใหม่ได้ และให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วำระ
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กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย กำหนดให้กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย มีวำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร และให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วำระ
กรรมกำรอิสระ กำหนดให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก และในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึง
ควำมจำเป็นดังกล่ำว
ข) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจำเป็น ทั้งนี้ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร จะร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำประชุมตำมควำมสำคัญและจำเป็น กรรมกำรแต่ละคน
สำมำรถสอบถำมข้อมูลและหรือเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระได้โดยผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอต่อประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรเพื่อบรรจุเป็นวำระ สำหรับวำระสำคัญของกำรประชุมแต่ละครั้งให้กำหนดไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ประกอบด้วย งบประมำณ
ประจำปี กำรพิจำรณำผลประกอบกำรและงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมำส และประจำปี ให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเป็นประจำทุกเดือน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรเสนอให้กรรมกำรพิจำรณำ
ก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำจะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
หลังจำกกำรประชุมทุกครั้ง เลขำนุกำรบริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และนำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำง
รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวล่วงหน้ำก่อนกำรรับรองในกำรประชุมครั้งต่อไป รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรจัดเก็บพร้อมกับเอกสำร
ประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้กำหนดให้มีกำรประชุมกรรมกำรที่มิใช่กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี
ค) การแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรกำกับดูแล และควำมโปร่งใสของกำรดำเนินงำนภำยใน ตำแหน่งและอำนำจหน้ำที่ของ ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร จะได้รับกำรแบ่งแยกไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร และกำรบริหำรงำนประจำ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
ประธำนกรรมกำร ได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯจำกบุคคลซึ่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำน
กรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลบริษัทฯตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำย อันได้แก่กำรพัฒนำและทบทวนกลยุทธ์และนโยบำยที่สำคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งดูแล
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริห ำรให้ เ ป็ นไปตำมบทบำท หน้ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบของคณะกรรมกำรบริห ำร นอกจำกนี้ ประธำน
กรรมกำรบริหำรเป็นผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด
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กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรจำกบุคคลซึ่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
กรรมกำรผู้จัดกำรจะเป็นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง และมีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดทั้งนี้อำนำจ
หน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯเห็นสมควร และตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งรวมถึงเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินงำนของบริษัทฯให้เป็นไปตำมที่นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
2.ติดตำมและรำยงำนสภำวะธุรกิจ ฐำนะของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนะทำงเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำย และสภำพตลำดใน
ขณะนั้น ๆ
3.พิจำรณำกลั่นกรอง รวมทั้งมีอำนำจอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อย
ที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
4.ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ อำทิ กำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในกระบวนกำรกำร
ปฏิบัติงำน และทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น
5.เป็นตัวแทนบริษัทฯในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นๆ โดยอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดกระทำกำรแทน
ก็ได้
6.ดูแลให้กำรสื่อควำมกับสำธำรณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และพนักงำนเป็นไปในทำงเสริมสร้ำงชื่อเสียงและภำพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
7.นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
ง) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่
เมื่อมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีกำรบรรยำยสรุป
วิสัยทัศน์กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจและกำรดำเนินกำรที่สำคัญโดยประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้บริหำรระดับสูง
พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสำรสำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบกำรทำหน้ำที่ อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ และ
รำยงำนประจำปีเล่มล่ำสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสำรเหล่ำนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อำนำจอนุมัติ และข้อห้ำมกำรกระทำของกรรมกำรบริษัทฯตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ
จ) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
1. ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. กำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนัส
3. กำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงเป็นเงินเดือน และโบนัส รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่นเดียวกับพนักงำน
เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ำเดินทำง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
4. หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรของบริษัทฯและสำมำรถเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันได้ โดยให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ และผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ฉ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ก.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ
ข.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล
บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกันกำหนด
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในกำรประเมินผล ตลอดจนบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบผลงำน โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบกำรประเมินดังกล่ำวให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนและรวบรวมเสนอต่อประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และนำผลกำรประเมินไป
หำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรจะนำมำใช้ใน
กำรปรับปรุงประสิทธิผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรระดับสูง
บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงเป็นประจำทุกปี ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยในส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรนั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
มีหน้ำที่ทบทวนเป้ำหมำย หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
พิจำรณำให้ค วำมเห็นชอบ สำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ฝ่ำยบริห ำรจะพิจำรณำกำหนดดัชนีชี้วัด
ควำมสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยในแต่ละปี โดยติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินที่นำเสนอโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมำะสมต่อไป
ช) แผนพัฒนาการสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Planning)
บริษัทฯ มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกั บแผนพัฒนำกำรสืบทอดตำแหน่งงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำลังคน ทั้งในเชิง
คุณภำพและปริมำณ เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนที่เหมำะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรที่เหมำะสมในกำร
ดำรงตำแหน่งงำนที่เป็นตำแหน่งงำนหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ หรือของสำยงำน หรือเป็นตำแหน่งที่มี
ควำมสำคัญในโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร หรือต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงำนที่ต้องกำรทักษะเฉพำะด้ำน มีควำมชำนำญเชิง
ลึก หรือยำกแก่กำรทดแทน เช่น กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยก่อสร้ำง และผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
บริษัทฯ จัดให้มีระดับชั้นของผู้สรรหำและนำเสนอบุคคลที่จะมำสืบทอดตำแหน่งงำน และผู้มีอำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบกับผู้ที่จะมำ
สืบทอดตำแหน่งงำน ซึ่งสำหรับตำแหน่งงำนหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ ผู้สรรหำและนำเสนอจะเป็นคณะกรรมกำรสรรหำ หรืออำจเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นกรณีพิเศษ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่ำวอำจเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรบริษัทฯกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของสำยงำน ในขณะที่ผู้มีอำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบอำจเป็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของสำยงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของตำแหน่งงำนที่จะมีกำรสืบ
ทอดนั้น ๆ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดรำยชื่อกรรมกำรบริษัทฯ ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในกรณีกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำร
ระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
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6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมจำเป็นและควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงได้พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับปฏิบัติใช้โดย
พนักงำนในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยบริษัทฯ ได้จ้ำงบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ
จำกัด มำทำกำรฝึกอบรมพนักงำนและเป็นที่ปรึกษำในกำรจัดทำคู่มือและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ย งของ COSO (Enterprise Risk Management –Integrated
Framework, COSO, September 2004) และ AS/NZ 4360:2004 (Risk Management -Australian/New Zealand Standard, AS/NZ4360:2004) มำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีมำตรฐำนที่ดีตำมแนวปฏิบัติสำกล
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ นี้มีผลบังคับใช้สำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในระดับองค์กร ระดับสำยงำน
ระดับฝ่ำยงำน ระดับส่วนงำน โครงกำร และกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั่วทั้งบริษัทฯ โดยกำหนดให้
1.คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) มีบทบำทและหน้ำที่ ในกำรมอบนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้คำแนะนำและให้
กำรสนับสนุนแก่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) มีบทบำทและหน้ำที่ ในกำรทบทวน และอนุมัตินโยบำย และกรอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำกับดูแล โครงสร้ำง และกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนในบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั้ง และมอบหมำย ตำแหน่งผู้จัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Manager) และผู้ประสำนงำนควำมเสี่ยง (Risk Champion)
3. ผู้บริหำรของบริษัทฯ (Management) มีบทบำทสำคัญในกำรนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในกำรวำงแผนกลยุทธ์
แผนธุรกิจ กระบวนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ รวมทั้งให้กำรสนับสนุนแก่พนักงำนภำยใต้บังคับบัญชำเพื่อให้นำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและจัดกำรกับควำมเสี่ยงเป็นประจำ
4. ผู้จัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Manager) มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำ ปรับปรุงนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รวมถึงสื่อสำร แนะนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงำน และโครงกำรในบริษัทฯดำเนินกำรดูแลติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรรำยงำนควำมเสี่ยง ควำมคืบหน้ำของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจำอย่ำงน้อยทุกไตร
มำส ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระสำคัญต่อบริษัทฯ
5. คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร (Audit and Corporate Governance Committee) มีบทบำทในกำรรับทรำบผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และผู้จัดกำรควำมเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำในประเด็นที่บริษัทฯ
ควรพิจำรณำ และสนับสนุนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เข้ำใจควำมเสี่ยงที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงกับกำรควบคุมภำยใน
6. ผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) มีบทบำทในกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้จัดกำรควำมเสี่ยง ผู้ประสำนงำนควำมเสี่ยงในเรื่องของควำม
เสี่ยงและกำรควบคุม ร่วมทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดำเนินกำรทดสอบประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรควบคุมต่ำงๆ ที่
หน่วยงำนกำหนดขึ้น รวมถึงนำผลกำรระบุ ประเมินควำมเสี่ยงไปประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน (Risk-based Audit)
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีระบบและดำเนินไป
ในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม ดังต่อไปนี้
1. กำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำรเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
2.กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ชัดเจนโดยผู้บริหำร และทบทวนโดยคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์
โครงกำรกิจกรรมทำงธุรกิจทั่วทั้งบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม
3.ระบุ และประเมินควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
โดยประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนผลกระทบ (Risk Impact) และด้ำนโอกำสที่จะเกิด (Risk Likelihood)
4.ระบุ และประเมินแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัทฯ โดยประเมินกำรควบคุมในด้ำนประสิทธิผล (Control Effectiveness) และกำรครอบคลุม (Control Coverage)
5.กำหนดรูปแบบหรือวิธีกำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกระดับควำมเสี่ยง ระดับกำรควบคุม เทียบกับระดับ
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่ยอมรับได้ (Risk Appetite and Control Acceptable Level) รวมถึงกำรพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น เพื่อจัดทำเป็นแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับบริษัทฯ หรือเป็นแผนกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยงำน ส่วนงำนหรือโครงกำร ดูแลติดตำม รำยงำนประสิทธิผลของกระบวนกำร ระบบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นประจำภำยใต้กรอบกำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่กำหนด
ปัจจุบันบริษัทฯได้แบ่งประเภทควำมเสี่ยงที่สำคัญๆ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operation Risk)
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรจัดให้มีระบบที่ให้ควำมมั่นใจว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยและจริยธรรมที่ดีและให้มีกำรจัดทำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณและประกำศให้พนักงำนทุกคนทรำบกันโดยทั่วหน้ำ
โดยข้อปฎิบัติทำงจริยธรรมควรมีกำรทบทวนเสมอในแง่ของควำมคำดหวังของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนไปและได้เ ปิดเผยรำยละเอียดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดปรำกฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือเรื่องจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณของ
พนักงำน ทั้งนี้พนักงำนทุกคนได้รับเอกสำรเกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณของพนักงำนและถือ เป็นกรอบกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของบริษัทฯ
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ภาคผนวก
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน)
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงกำร
ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน
จะต้องรับทรำบและ ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจและเพื่อ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและสังคม
คาจากัดความ
จริยธรรมธุรกิจ หมำยถึง คุณควำมดี ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้อง ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับกำรประกอบธุรกิจ แนวทำงปฏิบัติ คือ
แนวทำงกำรกระทำเพื่อรักษำไว้ซึ่งและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียง
หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
1. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
ผู้บริหำรควรมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด โดยเจตนำหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยกำรบิดเบือน
สำรสนเทศ พูดเกินควำมจริง พูดควำมจริงบำงส่วน เลือกปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ
2. คุณธรรม (Integrity)
ผู้บริหำรควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตนและมีควำมกล้ำที่จะทำตำมสิ่งที่ตนเองเชื่อโดยกระทำในสิ่งที่ตนคิดว่ำถูกต้อง ถึงแม้ว่ำจะมี
แรงกดดันให้ทำตรงกันข้ำม เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักกำร น่ำเคำรพนับถือ และมีควำมเที่ยงธรรม ผู้บริหำรควรต่อสู้เพื่อควำมเชื่อของตน และไม่ยอม
ละทิ้งหลักกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งจนกลำยเป็นคนหลอกลวงหรือไม่มีคุณธรรม
3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust worthiness)
ผู้บริหำรควรเปิดเผยและจัดหำสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขควำมเข้ำใจผิดจำกข้อเท็จจริง ผู้บริหำรควรพยำยำมในวิถีทำงที่เหมำะสม
เพื่อให้บรรลุคำมั่นสัญญำของตนและผู้บริหำรไม่ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในทำงที่ไม่ถูกต้องและใช้กำรตีควำมทำงกฎหมำยที่ไม่เหมำะสมใ ช้เป็น
เหตุผลที่จะไม่ให้ควำมร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่วำงไว้
4. ความจงรักภักดี (Loyalty)
ผู้บริหำรควรแสดงควำมจงรักภักดีต่อบริษัทโดยกำรช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้ำที่ ผู้บริหำรไม่ควรใช้หรือเปิดเผยสำรสนเทศที่เป็น
ควำมลับเพื่อควำมได้เปรียบส่วนบุคคล แต่ควรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงมืออำชีพที่เป็นอิสระโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมำะสมและ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีควำมซื่อสัตย์ต่อบริษัทและผู้ร่วมงำน นอกจำกนี้ถ้ำผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะลำออก ผู้บริหำรควรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม รวมถึงให้ควำมสำคัญกับสำรสนเทศของบริษัท และไม่กระทำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเดิมของตน
5. ความยุติธรรม (Fairness)
ผู้บริหำรควรมีควำมยุติธรรมและคุณธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อำนำจตำมอำเภอใจ และไม่ใช้วิธีกำรโกงหรือวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม
เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจำกควำมเข้ำใจผิดหรือจำกควำมทุกข์ของผู้อื่น โดยผู้บริหำรที่มีควำมยุติธรรมควรเปิดเผย
ข้อตกลงเพื่อให้มีกำรพิจำรณำและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิดใจที่จะยอมรับควำมเห็นที่ไม่ตรงกันและ เต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทำผิด และ
พร้อมเปลี่ยนจุดยืนและควำมเชื่อที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม
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6. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Concern for others)
ผู้บริหำรควรเอำใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตำปรำณีและหวังดีต่อผู้อื่นตำมหลักกำรที่ว่ำ ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ต้องกำรให้ผู้อื่น
ปฏิบัติต่อเรำผู้บริหำรควรช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่บุค คลนั้นมีค วำมจ ำเป็นและค้ นหำวิธีที่ทำให้ธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ ข องธุรกิจ ไป พร้อมกับ
วัตถุประสงค์ของผู้อื่น
7. การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Respect for International Human Rights Principles)
ผู้บริหำรควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล ควำมมีอิสระ ควำมเป็นส่วนตัว กำรมีสิทธิอันชอบธรรมตำมกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน
และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย กำรตัดสินใจของผู้บริหำรควร มีควำมเป็นกลำงและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น
หรือเชื้อชำติบริษัทฯกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องปฎิบัติตำมหลักสิทธิมนุ ษยชนอย่ำงเคร่งครัดโดยถือเป็นส่ วน
หนึ่งในกำรดำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
8. การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี (Commitment to Excellence)
ผู้บริหำรควรปฏิบัติตำมหน้ำที่อย่ำงดี กล่ำวคือ เป็นผู้มีควำมรู้ ตระเตรียมกำร มีควำมมุมำนะ มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพื่อสำมำรถจัดกำร
กับทุกเรื่องที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
9. ภาวะผู้นา (Leadership)
ผู้บริหำรควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและภำวะกำรเป็นผู้นำของตน และควรจัดหำ รูปแบบของข้อพึงปฎิบัติที่เหมำะสม เพื่อ
ประโยชน์สำหรับตนเองและองค์กร อีกทั้งผู้บริหำรควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้ควำมสำคัญต่อหลักกำรและกำรตัดสินใจที่มีจริยธรรมเป็นสำคัญ
10. ชื่อเสียงและคุณธรรม (Reputation and Morale)
ผู้บริหำรควรหำทำงสร้ำงชื่อเสียงให้บริษัทและสร้ำงคุณธรรมในหมู่พนักงำน โดยร่วมกันไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งอำจเป็นกำรทำลำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทและพนักงำน ในทำงกลับกันพนักงำนต้องร่วมกันดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
เหมำะสมของคนอื่น
11. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability)
ผู้บริหำรควรตระหนักและรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของตนโดยคำนึงถึงจริยธรรมที่ใช้สำหรับกำรตัดสินใจ และในกำรละเว้นบำงสิ่งเพื่อ
บริษัทตนเองผู้ร่วมงำน และชุมชน
12. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Policy on Compliance with the Law and Relevant Rules and
Regulations)
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนดังนี้
ก. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและเคำรพจำรีตประเพณีของประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปดำเนินธุรกิจ
ข. ต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ค. ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
ง. ต้องไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน กำรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ
จ. ต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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13. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Policy on Conflict of Interests)
บริษัทฯให้ควำมสำคัญต่อกิจกรรมที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมแนวทำงปฏิบัติสำหรับ
กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนดังนี้
ก. หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ข. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องทำรำยกำรเช่นนั้น ให้ คำนึง ถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และให้ทำรำยกำรนั้นเสมือนกำรทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียในรำยกำรนั้นต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ
ค. ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด
ง. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
หรือกิจกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้นๆ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปิดเผยบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
จ. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษำในบริษัท หรือองค์กรทำงธุรกิจอื่นๆ กำรดำรง
ตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยตรงในบริษัทฯ
14. นโยบายกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลความลับ (Policy on Confidentiality of Information)
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้ข้อมูลของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนให้ควำมสำคัญต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ เช่น ข้อมูล
ภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้
นโยบำยกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
เพื่อประโยชน์แห่งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกำสล่วงรู้ข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรทำธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ข. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
o กำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบ
กำรเงินโดยกำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
และ 24 ชั่วโมงหลังกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี
o กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะมีห น้ำที่จัดทำและรำยงำนกำรถือครองหลัก ทรัพย์ข องบริษัทภำยใน 3 วันทำกำรหลัง จำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และบริษัทฯ และส่งสำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท ฯดังกล่ำวให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้ง
o ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มีหรือ อำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ สำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในตำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้นมำใช้เพื่อกำรซื้อหรือ
ขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือ หลักทรัพย์อื่น(ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำ
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำย แก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
o กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อน
ทำกำรซื้อขำย ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งรำยงำนสรุปให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ
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ชั้นควำมลับของข้อมูล
ข้อมูลภำยในซึ่งเป็นควำมลับทำงธุรกิจ ต้องได้รับกำรดูแล ปกปิดมิให้รั่วไหล ออกไปภำยนอก ควำมลับของข้อมูลอำจแบ่งได้เป็นหลำยชั้นตำม
ควำมสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมำก ซึ่งกำรใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่ำเป็นข้อมูลในหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่ำเป็นควำมลับของบริษัทอันนำมำซึ่ง ควำมเสียหำยหรือมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน ข้อมูลธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริษัทและอื่นๆระหว่ำงที่
ปฏิบัติงำน ให้บริษัท และหลังจำกพ้นสภำพกำรปฏิบัติงำนแล้ว
กำรเผยแพร่ข้อมูลสู่ภำยนอก
• ข้อมูลภำยในที่เผยแพร่สู่สำธำรณชน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กรรมกำรผู้จัดกำร หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น เช่น ส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นต้น
• งดกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในระหว่ำงช่วงเวลำ 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลประกอบกำรรำยไตรมำส
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีกำรนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถำมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบกำร
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
15. นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Policy on safeguarding Company Property)
บริษัทฯ คำดหวังให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน มีควำมรับผิดชอบในกำรปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
ข. ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหำย
ค. กำหนดแนวทำงกำรป้องกันภัยหรือควำมเสี่ยงภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำน เช่น ภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุเป็นต้น
16. นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน (Policy on Giving and Receiving Gifts and Gratuities)
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
ก. ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคู่ค้ำและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
ข. ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่ค้ำ เพือ่ จูงใจให้ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ
ค. ผู้บริหำรและพนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด จำกคู่ค้ำ และหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ใน
โอกำสที่เป็น / ช่วงเทศกำลในมูลค่ำที่เหมำะสม) โดยห้ำมกรรมกำรและพนักงำนรับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 2,000 บำท ในกรณีที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ
2,000 บำทจะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ (หรือขอเรี่ยไรของขวัญและกำรขอกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน (Sponsorship) หรือเงินรำงวัลอื่นใดจำก
บุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
17. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Ethics for Intellectual Properties Rights)
บริษัทฯกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องมีควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังในงำนทรัพย์สิน
ทำงปํญญำรวมถึงต้องเคำรพลิขสิทธิ์ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ
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18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน (Policy on preventing corruption and offering a bribe)
ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำในหลักเกณฑ์ในกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชั่น ของโครงกำรแนว
ร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(CAC) ทั้งนี้บริษัทและบริษัทในกลุ่มจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชั่นของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) มำพิจำรณำปรับปรุงและทบทวนคู่มือฉบับนี้เพื่อให้มี
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมำกขึ้น
บริษัทฯ กำหนดให้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรให้สินบนเป็นนโยบำยที่สำคัญ จึงจัดให้มีกำรดำเนินกำรดังนี้
ก. กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
ข. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุมดูแล ดังนี้
o บริษัทฯกำหนด นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญและสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมโดยกำหนดเงื่อนไขว่ำควรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำและต้องมั่นใจได้ว่ำกำรดำเนินกำรนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อ
ครหำหรือทำให้บริษัทฯเสือ่ มเสียชื่อเสียง สิ่งของที่กรรมกำรบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับพนักงำนในบริษัทฯ
o กำรจัดหำต้องดำเนินตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทฯและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่กำร
ตัดสินใจต้องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รับ รวมทั้งต้องสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส
o ในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทฯจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนักงำนของรัฐดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง
เหมำะสมอย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันหรือกำรกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบัตินั้นก็สำมำรถทำได้
เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น
o กำรฝ่ำฝืนแนวปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น มีโทษตำมกฎหมำย หรือมีผลต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ค. กำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
ง. จัดพนักงำนเข้ำฝึกอบรมเพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทฯ
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แนวทางปฏิบัติของบริษัท
1. แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร
ก. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ำในกำรตัดสินใจและกระทำกำรใดๆ โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภำพรวม
ข. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมืออำชีพด้วยควำมรู้ควำมชำนำญ ควำมมุ่งมั่นและมีควำมรอบคอบระมัดระวัง มองเห็นปัญหำล่วงหน้ำและหำวิธีกำร
แก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นและรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวไว้ รวมถึงมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรบริษัทฯ อย่ำงเต็มควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ค. ไม่หำประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำรนำสำรสนเทศภำยในที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยหรือที่เป็นควำมลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผย
กับบุคคลภำยนอกหรือกระทำกำรอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ง. จัดให้มีกำรดูแล กำรตรวจสอบ ทั้งภำยในบริษัทและสภำพแวดล้อมของบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และกระบวนกำรที่กำหนด
จ. จัดให้มีกำรรำยงำนสำรสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีกำรรำยงำนแนวโน้มในอนำคตของบริษัทบน
พื้นฐำนของควำมเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
ฉ. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รักษำมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกำหนดแนวทำงปฏิบัติให้ทันต่อเหตุกำรณ์ มี
เอกสำรหลักฐำนที่เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนินกำรควบคุมและกำรดูแลรักษำให้เป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนดสำหรับนำไปใช้ ปฏิ บั ติ ใ น
ทุกระดับของกำรจัดกำร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำธุรกิจดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรแบ่งแยกกิจกรรมดำเนินธุรกิจ
และจัดให้มีกำรอนุมัติกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมเป็นไปตำมที่กฎหมำยและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
ช. พัฒนำบริษัทให้บรรลุถึงเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และเป็นมำตรฐำนที่ยอมรับ
ซ. ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริษัทฯ
2. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ก. กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
ง. ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
จ. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ชัดเจนและเหมำะสม
ฉ. พิจำรณำกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยควำมตั้งใจและขยันหมั่นเพียร
ช. จัดประชุมคณะกรรมกำรและพิจำรณำวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
ซ. ประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ฌ. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหำรระดับอำวุโสของบริษัทฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
ก. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมตั้งใจและขยันหมั่นเพียร
ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯโดยปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
ง. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบและพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ

คู่มือนโยบายกากับดูและกิจการ
ทบทวนและปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน้า 25

4. แนวทางปฏิบัติของกรรมการ
ก. ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและดำเนินธุรกิจเป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ
ง. ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
จ. ด ำเนิ นกำรเพื่อให้ แ น่ใ จว่ำ มีก ำรรัก ษำควำมลับ ของสำรสนเทศที่เ ป็นควำมลับ ภำยในบริษั ทฯและยัง ไม่อ นุญำตให้ เ ปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง
ฉ. หลีกเลี่ยงกำรกระทำหรือกำรตัดสินใจ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
5. แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัทฯ
ก. ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
ค. ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรและบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและ
แนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและดำเนินธุรกิจเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ
ง. มีควำมพร้อมและตั้งใจในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจัดเตรียมรำยงำนกำร
ประชุม
จ. เป็นสื่อกลำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีระหว่ำงกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ฉ. รักษำข้อมูลภำยในบริษัทฯ ให้เป็นควำมลับ รวมถึงข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆของ
บริษัทฯและไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
6. แนวทางปฏิบัติของพนักงาน
ก. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
ข. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ
ค. ดำเนินกำรเพื่อให้ แ น่ ใ จว่ ำมีก ำรรั ก ษำควำมลับ ของสำรสนเทศที่เ ป็ นควำมลั บภำยในบริ ษั ทฯและยั ง ไม่ อนุญ ำตให้ เ ปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง
ง. พึงรักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่พนักงำน
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมืออำชีพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
กำรให้ควำมสำคัญของกำรปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ำย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง จึงกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรทำงำนที่ดี และ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ วิธีกำรปฏิบัติ
ทำงบัญชี กำรใช้สำรสนเทศภำยใน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผู้บริหำรจะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ด้วย
ควำมสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า
ควำมสำเร็จของบริษัทฯตั้งอยู่บนรำกฐำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ จึงต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำโดยยึดหลัก ควำมซื่อสัตย์สุจริต
กำรรักษำจริยธรรม และควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯตระหนักดีว่ำลูกค้ำแต่ละคนมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน บริษัทฯมี
นโยบำยตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสมดังนี้
ก. สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยงำนที่มีคุณภำพและบริกำรที่ดี
ข. ให้กำรรับประกันผลงำนกำรก่อสร้ำงและบริกำรภำยใต้ข้อกำหนดและระยะเวลำอันเหมำะสม
ค. ไม่ส่งมอบงำนที่มีข้อบกพร่องเสียหำยร้ำยแรงอันจะเกิดอันตรำยต่อลูกค้ำ
ง. พยำยำมรักษำต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้ต่ำสุดโดยยังรักษำคุณภำพของงำนก่อสร้ำงและบริกำรที่ได้มำตรฐำน
จ. แสวงหำลู่ทำงที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำให้มำกขึ้นในกรณีที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้ำได้จะต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำและป้องกันควำมเสียหำย
แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ ควรแน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้ำ ได้แก่ กระบวนกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยและกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ต่อเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้เงินกู้ยืม เช่น กำรเบิกใช้ กำรชำระหนี้ หลักประกัน และข้อตกลงทำงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ เงื่อนไขกำรค้ำประกัน กำรบริหำรเงินทุน กำรรักษำอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินตำมข้อตกลง ไม่นำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในทำงที่ขัดต่อวัตถุประสงค์กำรกู้ยืม ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้ำหนี้เกิดควำม
เสียหำยชำระคืนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตำมกำหนดเวลำ ดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี้ เพื่อ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำบริษัทที่เป็นคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง รวมถึงไม่เข้ำถึงสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

คู่มือนโยบายกากับดูและกิจการ
ทบทวนและปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน้า 27

แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
ก. บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำพนักงำนเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงกำหนด วิ ธี ก ำรจ้ ำ ง
งำนควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และหลักกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนและกำรจ้ำงงำน
ข. กำหนดค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและผลประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้กับพนักงำนอย่ำง
สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ค. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิ จกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรมภำยในบริษัทฯ กำรสัมมนำภำยนอกบริษัทฯ
เป็นต้นเพื่อทำให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำมชำนำญที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินงำนในธุรกิจ รวมถึงควำมเข้ำใจในข้อพึงปฏิบัติมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดไว้ และข้อตกลงในกำรที่จะปรับปรุ งควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อทำให้กำรพัฒนำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ
แนวโน้มของอุตสำหกรรมในอนำคต
แนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
ก. บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและกำรเอำใจใส่ต่อ
ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้ำงมำกกว่ำที่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย และพยำยำมที่จะค่อยๆ ให้มีกำรซึมซับเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำงสังคม
ข. บริษัทฯคำดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่หรือเข้ำไปทำธุรกิจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน มุ่งมั่น ที่จะใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่จะดำเนินกำรยกระดับคุณภำพของสังคม ทั้งที่ดำเนินกำรเองและร่วมมือกับภำครัฐและชุมชน
8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทำงปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
ก. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่บริษัทฯ เข้ำไปทำธุรกิจ
ข. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุขภำพและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับพนักงำนทุกคน
ค. ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยของอุตสำหกรรม
ง. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
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