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หลักการและเหตุผล
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดย
มุงเนนการสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวใหแกบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนได
เสียทุกฝาย บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป
2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (CG Code) มาปรับใชตามความเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ โดยจะไมกระทํา
การใดๆ ที่เปนการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม รวมถึง
สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ
ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบัน เชน การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงใน
กําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เชน การ
จัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน
นอกจากสิทธิพื้นฐานขางตนแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินการในเรื่องที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิและเขารวมประชุมของผูถือหุน ดังนี้
1.1 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตส้ินสุดรอบปบัญชี และ
หากมีความจําเปนเรงดว นตอ งเสนอวาระเปนกรณี พิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวขอ งกั บผลประโยชน ข องผู ถือ หุน หรือ
เกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยจะกําหนด วัน เวลาการประชุม และสถานที่ ซึ่งอํานวยความสะดวกตอผูถือหุน
ก. กอนวันประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชีเขา
รวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน เพื่อใหขอมูลแกผูถือหุนอยางเพียงพอหากมีการซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของ
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2) บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลา
ประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบเผยแพร ไ ว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ ล ว งหน า ก อ นการประชุ ม และโฆษณาคํ า บอกกล า วนั ด ประชุม
ในหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนวันประชุม
3) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบัน และผูถือหุนที่ถือหุนผานทางคัสโตเดียน
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรายชื่อ ขอมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเขา
รวมการประชุมลวงหนา เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารในวันประชุมผูถือหุน
ข. วันประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขาประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจสอบ
เอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมอยางเพียงพอ และใชระบบในการลงทะเบียนที่เหมาะสม เชน ระบบบารโคด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และไดมีการจัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีที่ผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาโดยไมตองเสีย
คาใชจาย
2) ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประธานที่ประชุมจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชใน
การประชุม รวมถึงวิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคําถามตอที่ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสทิ ธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และ
ตั้งคําถามในที่ประชุมอยางอิสระ
3) ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระ
การประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจ
4) การดําเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดใหมีบุคลากรภายนอกที่เปนอิสระ เปนผูตรวจนับ หรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน อาทิ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือผูถือหุนอาสาสมัคร
หรือที่ไดรับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เปนตน
5) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุน ภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูระหวางพิจารณา และยังไมไดลงมติ
6) บริษัทฯ ไดระบุการมีสวนไดเสียพิเศษของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และในการประชุม
ดังกลาว หากกรรมการทานใดมีสวนไดเสียพิเศษในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบ
กอนพิจารณาวาระนั้น โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียพิเศษจะไมรวมประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ค. หลังวันประชุมผูถือหุน
1) บริษัทฯ ทําการเปดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนภายในวัน
ประชุม หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ผานเว็บไซตของบริษัทฯ
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2) จัดใหมีการจดรายงานการประชุมผูถ ือหุนใหครบถวน ถูกตอง และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น
ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนําสงรายงานการประชุมผูถือ
หุนไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย และ
เผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทฯ
1.2 สิทธิในการไดรับเงินปนผล
การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแจงนโยบายการจายเงินปนผล เหตุผล และขอมูลประกอบการ
พิจารณาจายหรืองดจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดทราบ ทั้งในรายงานประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเว็บไซตของ
บริษัทฯ
1.3 สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑในการจายคาตอบแทน
กรรมการแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการแตละทาน ตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปนประจําทุกป
1.4 สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกและกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีท่ีนําเสนอเขารับการ
แตงตั้งอยางเพียงพอ เชน คุณสมบัติ ความเปนอิสระ ประสบการณ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไม
เปนผูบริหาร ผูถือหุนคนไทย ผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนสวนนอย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา
คณะกรรมการและฝายจัดการไดดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยมีหลักการดังตอไปนี้
2.1 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป
บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยใชสิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการลวงหนา ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปน
ประโยชนอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และกําหนด
ในระเบียบวาระการประชุมตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําหลักเกณฑนี้ เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงขาวผานระบบ
ของตลาดหลักทรัพย
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2.2 การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมผูถือหุนแทน
เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดมีการระบุถึงเอกสาร และหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะอยางชัดเจน ซึ่งผูถือหุน
สามารถมอบหมายใหตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ในการประชุมผูถือหุนได โดยบริษัทฯ จะมีการแจงในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะไดอยางนอย 1 ทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบตาง ๆ (แบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค.) พรอมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทฯ
2.3 การมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูดูแลผูถือหุน
กําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูดูแลผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจงขอ
รองเรียนไปยังกรรมการอิสระได โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หากเปน
ข อ ร อ งเรี ย น กรรมการอิ สระจะตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และดํ า เนิ น การหาวิ ธี แก ไขที่ เ หมาะสม หากเป น ข อ เสนอแนะ
กรรมการอิสระจะทําการพิจารณาขอเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาวา เปนเรื่องที่
สําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยางยิ่ง กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป
2.4 การเขาถึงขอมูลบริษัทฯ
บริษัทฯ ไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ โดยผูถือหุนมีสิทธิเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ซึ่ง
เปดเผยตอผูถือหุน และประชาชนอยางเทาเทียมกันผานเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลขาวสารสําคัญ
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง สารสนเทศที่ บ ริ ษั ท ฯ เป ด เผยตามข อ กํ า หนดต า ง ๆ โดยภายหลั ง จากการเป ด เผยต อ
ตลาดหลักทรัพยแลว จะนําขอมูลเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดใหมีชองทางการ
สื่อสารระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนในเว็บไซตบริษัทฯ และสามารถติดตอนักลงทุนสัมพันธตามเบอรโทรศัพท และ E-mail
ระบุไวไดโดยตรง

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คัญ ของการกํ ากั บ ดูแ ลผู มีสว นได เสีย ทุ ก กลุม เช น ผู ถื อ หุ น ลู ก ค า คู แ ข ง คู ค า
พนักงาน หรือเจาหนี้ตางๆ เปนตน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึง
สิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวา สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม ตลอดจน
คํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน การไมลวง
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และจะไมกระทํากํารใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน
และดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และไมดําเนินการใดๆ ที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และสม่ําเสมอ
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน
อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3) พัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
4) รายงานสารสนเทศสําคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนข องผูถื อหุน ทั้ งสารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวของโดย
ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5) จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป
6) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน
7) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสิน ของบริ ษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิ นของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบไมวาจะทางตรง หรือทางออม
3.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักวา ความพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทฯ
อยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจอยางใสใจตอความปลอดภัยของผูบริโภค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2) ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคา
และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจอยา ง
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ทั้งสองฝาย และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อ
ประโยชนตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคา ทั้งทางตรงและ
ทางออม
5) ปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงทางการค า ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด ให รี บ แจ ง ลู ก ค า เป น การล ว งหน า
เพื่อรวมกันทําแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ และคํารองเรียนพึงไดรับการเอา
ใจใสอยางเปนธรรม
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3.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอคูคา
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน ดังนี้
1) บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางไมเอารัดเอาเปรียบ และจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคา โดยบริษัทฯ
จะปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํารวมกันอยางเครงครัด บนพื้นฐานของการ
แขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย
2) บริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือกคูคาที่มีการดําเนินธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีกระบวนการคัดเลือกคูคาที่
โปรงใส เชน การเปรียบเทียบราคา และการพิจารณาถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณสถานภาพทางการเงิน
ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ และประวัติที่เกี่ยวของกับการรองเรียนและดําเนินคดี
3) รักษาความลับของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4) สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนา และเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน
5) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบเจรจากับคูคาเปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
โดยทุจริต
3.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอคูแขง
บริษัทฯ สนับสนุน และสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม โดยประพฤติตามกรอบ
กติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขง โดยมีแนวทางปฏิบัติตอคูแขง ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
2) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
3) ไม แ สวงหาความลับ ทางการค า ของคู แ ขง หรื อ ข อ มู ล จํ า เพาะของคู แข ง โดยวิ ธี ก ารอั น มิช อบดวย
กฎหมาย หรือการละเมิดขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูลของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น
4) สนับสนุนการรวมมือกับคูแขงทางการคาที่เปนประโยชนของผูบริโภค ไมใชเปนไปเพื่อการผูกขาดการ
จัดสรรรายไดและสวนแบงการตลาด การลดคุณภาพของสินคาและบริการ การกําหนดราคาสินคาและบริการ อันจะ
กอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคในภาพรวม
3.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม และปองกันการผูกขาดทางการคา
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจการคาอยางปนธรรม และเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดใหมีนโยบายตอตาน
การแขงขันที่ไมเปนธรรมขึ้น เพื่อปองกันการผูกขาด และสงเสริมการแขงขันทางการคา โดยสอดคลองกับกฎหมาย โดย
กําหนดแนวปฏิบัติใหผูบริหาร และพนักงานจะตองตระหนักรู และปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายปองกันการ
ผูกขาดทางการคา ดังนี้
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1) ในการพิจารณากําหนดราคาสิน คาหรื อบริ การของบริ ษั ทฯ จะตองแนใจวา ราคาที่กําหนดนั้ น ไม
ต่ํากวาราคาตลาดจนเกินสมควร หรือต่ํากวาตนทุนของบริษัทฯ จนเขาขายเปนการกําหนดราคา เพื่อกําจัดคูแขงรายอื่น
ออกจากตลาด
2) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ อันมีลักษณะเปนการตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการที่เปนคูแขงขันทาง
ธุรกิจซึ่งเปนการตกลงกันเพื่อสรางอํานาจผูกขาดหรือจํากัดการแขงขันในตลาด เชน การกําหนดราคารวมกัน (Price fixing)
การรวมมือกันกําหนดราคาประมูล (Bid rigging) หรือการตกลงแบงสวนแบงทางการตลาด เปนตน
3) ในการควบรวมธุรกิจตองพิจารณา และตรวจสอบใหแนใจวา จะไมกอใหเกิดการผูกขาดในตลาด หรือ
สรางความไมเปนธรรมในการแขงขัน
4) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม (Unfair trade practice) หรือพฤติกรรมการใชอํานาจ
ตอรองทางการคาเพื่อกําหนดเงื่อนไขที่เปนการจํากัดโอกาส หรือทางเลือกของคูคา หรือพฤติกรรมการใชอํานาจเหนือ
ตลาด เชน การเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบธุรกิจ
5) สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทฯ ตองทําการคากับ
บริษัทฯ เทานั้น
3.6 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอเจาหนีร้ วมถึงเจาหนี้ค้ําประกัน
บริษัทฯ เนนการกําหนดกลยุทธในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคลอง เพื่อการชําระหนี้แกเจาหนี้ตรงตาม
ระยะเวลา ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหแกเจาหนี้และเจาหนี้ค้ําประกัน โดยเนนที่ความสุจริต และยึดมั่นตามเงื่อนไขและ
สัญญาที่ทําไวอยางเครงครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติตอดังนี้
1) ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3) เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง และตรงเวลา
4) จัดทําสัญญาที่เปนธรรมและปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ กําหนดใหมีการชําระ
เงินคืนครบถวนตามเวลา และมีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญา (ถามี)
5) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันความเสียหาย
6) กําหนดกลยุทธในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกรง เพื่อปองกันไมใหบริษัทฯ อยูในฐานะ
ที่ยากลําบากในการชําระหนี้คืนแกเจาหนี้ อีกทั้ง มีการบริหารสภาพคลองเพื่อเตรียมพรอมในการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของ
บริษัทฯ อยางทันทวงที และตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
3.7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งตอบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตไปขางหนา
บริษัทฯ จึงมีการกําหนดนนโยบายที่ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมทั้งในดานการกําหนดผลตอบแทนที่
เหมาะสม การจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมไปถึงการ
พัฒนาความรู และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติตอพนักงานดังนี้
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1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม
เปดเผย หรือสงผานขอมูล หรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมเกี่ยวของ
2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
3) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการทํางาน
4) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให มี ก ารฝ ก อบรมแลกเปลี่ ย นความรู เ พื่ อ พั ฒ นาความรู ค วามสามารถของ
บุคลกรอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน ตลอดจน
การอบรมใหความรูเพิ่มเติมกับพนักงานในทุกดาน โดยสอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา วิสัยทัศน พันธกิจ และ กลยุทธ
ของบริษัทฯ เปนประจําทุกป เชน การพัฒนาศักยภาพในการทํ างาน การใหความสําคัญในดานสิ่ งแวดลอ ม เปนตน
นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดใหมีการอบรม ประชาสัมพันธใหความรู เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
การตอตานคอรรัปชันกับพนักงานทุกทานทราบ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
5) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และการพัฒนาบริษัทฯ และรับฟง
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน และเสมอภาค
6) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
เชน การใหโบนัสประจําป และการปรับผลตอบแทนตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมแนนอน (KPIs)
7) จั ด ให มี สวั สดิก าร และสิ ท ธิป ระโยชนที่ เหมาะสมแกพ นัก งาน อาทิ การประกั น ชี วิตและอุบัติเหตุ
แบบกลุม การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
8) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอ
ตางๆ จะไดรับการพิจารณา และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานรวมกัน
9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
10) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เชน การตรวจสอบ
ความสะอาดของจุดบริการน้ําดื่ม และการดูแลเปลี่ยนแผนกรองอากาศ เปนตน
3.8 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา พนักงานเปนปจจัยที่สําคัญตอการประสบความสําเร็จของบริษัทฯ และมุงมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอันตรายเนื่องจากการ
ทํางาน ทั้งดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ซึ่งถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานทุกคนที่จะตองใหความรวมมือ ในการตรวจตรา และเฝาระวังสภาพแวดลอมในการทํางานใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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1) ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ
พนักงานทุกคน
2) บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดลอมใหปลอดภัยโดยสม่ําเสมอ
3) พนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทฯ
เปนสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4) พนักงานทุกคนตองดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
5) พนั ก งานทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ สนอความคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง สภาพการทํ า งาน สถานที่ ทํ า งาน และ
สภาพแวดลอมของบริษทั ฯ ใหดีขึ้นได
6) บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในดานความปลอดภัยตา งๆ ที่จะชวยกระตุ น
จิตสํานึกของพนักงาน เชน การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธดานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี เปนตน
7) ส ง เสริ ม ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย ในทุ ก ระดั บ ตลอดจนสนั บ สนุ น วิ ธี ก ารและ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
8) ผูบังคับบัญชาทุกระดับ จะตองทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีที่
ปลอดภัย
3.9 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชน และสังคม
2) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่อง
3) กําหนดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
4) สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
5) รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6) ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
7) สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง
โปรงใส และเปนธรรม
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3.10 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมให
ผู บ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนตระหนัก ในการใช ท รั พยากรอย างมี ประสิท ธิ ภาพ บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น งานตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางเครงครัดตามมาตรฐานสากล เชน ISO และ
OHSAS โดยผลการดําเนินงาน และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตางๆ จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ
และไดรับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อยางสม่ําเสมอ และจัดสงผลการตรวจวัดตางๆ ไปยังหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
2) สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เชน ลดการใชกระดาษในกระบวนการทํางาน
รณรงคการใชกระดาษสองหนา ปด/เปดไฟฟาและแอรเปนเวลา และรณรงคใหพนักงานใชน้ําอยางประหยัด เปนตน
3) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มาตรการบําบัดและ
ฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแล และปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5) การคัดเลือกคูคาที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
บริษัทฯ เคารพทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่นและจะนํามาใชตอเมื่อไดรับสิทธิ์ในการใชงานเทานั้น โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) บริษัทฯ จะตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
2) ใหพนักงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามที่บริษัทฯ กําหนด และติดตั้งให ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย และหามมิใหทําการติดตั้ง หรือดาวนโหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร เกม ฯลฯ ที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่กํากับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอย่ํางสม่ําเสมอ และอาจ
กําหนดใหอยูในแผนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว
3) พนักงานทุกคน มีหนาที่ปกปองและรักษาความลับอันเกี่ยวกับ ทรัพยสินทางปญญาของบบริ ษั ทฯ
เพื่อไมใหขอมูลเหลานั้นรั่วไหล และตองไมนําทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
หรือบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
4) สงเสริมใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขอกําหนดของกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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3.12 นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเป น พื้ น ฐานสํา คั ญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง กฎหมาย
ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน โดย
มุงยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติใหสูงกวาขอกําหนดตามกฎหมาย
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ล ว งละเมิ ดสิท ธิ ม นุ ษยชน เช น ไม ส นั บ สนุ น การบัง คั บ ใช แ รงงาน (Forced Labor) ต อ ต า นการใช แ รงงานเด็ ก (Child
Labor) และมีการกําหนดชั่วโมงการทํางานตามกฎหมายแรงงาน ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน
ภายในบริ ษั ท ฯ และส ง เสริ ม ให บ ริ ษั ท ย อ ย ผู ร ว มทุ น คู ค า และผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามมาตรฐานสากล คุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ กรณีที่มีความจําเปนตองชดเชยคาเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยใหไมต่ํากวาอัตราที่กฎหมายกําหนด
3.13 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอหนวยงานภาครัฐ
บริษัทฯ สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบจากภาครัฐอยางเครงครัด ครบถวน และตองไมกระทําการใดๆ
ที่อาจจูงใจใหพนักงานในหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม รวมถึงใหความรวมมือกับหนว ยงาน
ภาครัฐ ทั้งทางดานวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน
ตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ
3.14 นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานภาษีอากร
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการดานภาษีอากรอยางถูกตอง ลดความเสี่ยงทางภาษีในการทําธุรกรรมตางๆ
สรางโอกาสจากการกําหนดกลยุทธการวางแผนภาษีอากรใหเกิดประโยชนทางภาษีสูงสุด และสงเสริมการสรางการเติบโต
อยางยั่งยืน บริษัทฯ กําหนดนโยบายดานภาษีดังตอไปนี้
1) บริหารจัดการใหมีการชําระภาษีอากรอยางถูกตองตามกฏหมายทั้งในประเทศ และตางประเทศที่
บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ
2) บริหารจัดการใหมีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยถูกตองตามกฎหมาย
ซึ่งคํานึงถึงการใชโครงสรางภาษีที่ถูกตอง และไมกอใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
3) นําสงภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองบริหารจัดการชําระเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากรให
เกิดสภาพคลองสูงสุดแกองคกร
4) ประสานงานดานภาษีและใหความรวมมืออยางเต็มที่กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
5) วิเคราะหและวางแผนภาษีใหเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ หรือธุรกรรม
พิเศษ เชน การซื้อหรือการควบรวมกิจการ ธุรกรรมรูปแบบใหมที่มีมูลคาที่เปนสาระสําคัญ
6) พิจารณาวาจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษีเฉพาะดานอยางเหมาะสมและตามความจําเปน
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ มีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน โดยกําหนด
ขอปฏิบัติในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตอง
ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และ
ความโปร ง ใสอย า งเคร ง ครั ด เมื่ อ กรรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการซื้ อ ขายหุ น ให มี ก ารรายงานข อ มู ล
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตนโยบายการกํากั บดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพย และนําสงรายงานการมีสวนไดเสียของตน
และผูเกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวากรรมการ ผูบริหาร สามารถบริหารและดําเนินกิจการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความชัดเจน โปรงใส และมีสวนชวยใหผูถือหุน ตลอดจนผูลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผูบริหารของ
บริษัทฯ
4.1 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่มีความถูกตองครบถวน โปรงใส สม่ําเสมอ ทันเวลา และ
ทั่วถึง ผานชองทางตางๆ มาโดยตลอด โดยมอบหมายใหผูมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปน
อยางดีทําหนาที่เปนนักลงทุนสัมพันธ
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน หรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่เปน
ผูสื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูล
และสารสนเทศตางๆ ผานระบบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว ไดจัดใหมีการ
นําเสนอขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการ และตอบขอซักถามตางๆ ใหแกนักลงทุน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่มี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัทฯ ไดรับรูขอมูลที่เปนปจจุบันอยางเทาเทียมกัน
4.2 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปรงใส และปองกัน
การแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดกําหนด
นโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้
1) ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เปน
ระดั บ ผู จั ด การฝ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท า เกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ต อ งจั ด ทํ า และส ง รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ
ตามกฎหมาย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา แจงการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ มายังเลขานุการบริษัทดวย ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันที่ กรรมการส งรายงานดั ง กลาวใหแ กสํานั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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3) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงิน
หรือเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดย
บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝาย ขึ้นไปหรือเทียบเทา และพนักงานที่เกี่ยวของ งดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนเวลาอยางนอย 30 วัน
ล ว งหน า ก อ นการเป ด เผยข อ มู ล ต อ สาธารณชน และรอคอยอย า งน อ ย 24 ชั่ ว โมงภายหลั ง การเป ด เผยข อ มู ล ให แ ก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปน
หนังสือ หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความรายแรงของความผิดนั้นๆ
4.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจงเบาะแสการทําผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส
บริษัทฯ มุงมั่นที่รักษาแนวทางการปฏิบัติขององคกรที่มีมาตรฐาน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดชองทางสําหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททาง
ไปรษณีย หรืออีเมล เพื่อใหเกิดชองทางการแจ งขอ มูลและคําแนะนําต างๆ เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบข อมู ล ตาม
กระบวนการสําหรับการรองเรียน แจงเบาะแส ที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ จะรักษา
ขอมูลที่ไดจากรายงานดังกลาวไวเปนความลับ และผูรายงานจะไดรับความคุมครองจากบริษัทฯ
ก) ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปดเผยขอมูลที่แสดงถึงการกระทําที่
ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เชน
-

การคอรรัปชัน
การฉอโกง การยักยอกทรัพย ลักทรัพย
การกระทําทุจริตเพื่อประโยชนแกตนเองและผูอื่น
การกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย หรือตอสิ่งแวดลอม
การกระทําโดยเจตนาใหบริษัทฯ เกิดความเสียหาย หรือเสียประโยชน
การฝาฝนจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางชัดเจน
การดําเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ
การสนั บ สนุ น การกระทํ า ฝ า ฝ น กฎหมาย กฎระเบี ย บ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ รวมถึ ง การปกป ด หรื อ
การชวยเหลือปกปดการกระทําดังกลาว

ข) การดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
การรวบรวมขอเท็จจริง : กรรมการอิสระจะแตงตั้งมอบหมายคณะทํางานใหดําเนินการรวบรวมเรื่อง
รองเรียน
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การประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล : คณะทํางานที่ไดรับการมอบหมายประมวลผล และกลัน่ กรองขอมูล
เพื่อพิจารณาขั้นตอน และเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตละเรื่อง
มาตรการดําเนินการ : คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายนําเสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝน หรือ
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อบรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
การรายงานผล : ประธานคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลใหผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียน
เปดเผยตนเอง
ค) มาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบจะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได
หากเห็นวาการเปดเผยนั้น จะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ
2) กรณีผูรองเรียนเปดเผยตนเอง บริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหผูรองเรียน
ทราบ
3) ผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทฯ จะไมเปดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู ภาพ
หรือขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผูแจงได
4) ผูรับขอรองเรียนและผูที่เกี่ยวของตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความความลับ และจะเปดเผยเทาที่
จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากเห็นวา เปนสิ่งที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอน เสียหาย หรือ
ไมปลอดภัย ใหกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสม
5) ผูที่ไดรับความเดือนรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสม และ
เปนธรรม
ง) ชองทางการรองเรียน
จดหมายลงทะเบียน
สงถึง กรรมการอิสระ
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
อีเมล เบอรโทรศัพท และเว็บไซต
คณะกรรมการบริษัท (ผานกรรมการอิสระ)
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ
เว็บไซต

independent_director@jwd-logistics.com
nattapume@jwd-logistics.com 02-7104000 (2010)
matura@jwd-logistics.com
02-7104000 (2296)
http://www.jwd-group.com/th/contact
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน
ใหกับบริษัทฯ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่ไดกําหนดไว
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบดว ยกรรมการอยา งนอ ย 5 คน โดยกรรมการไม นอ ยกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และตองไมนอยกวา 3 คน
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดย
ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย โดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะดาน
อื่น ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคล
เดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน
ประจํา และคณะกรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
5) ไม เ ป นหรือ เคยเปน ผูสอบบัญชี ข องบริษัท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร วม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.2 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรก และปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

เสียชีวิต
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มีประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก
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กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระในครั้งแรก
5.3 บทบาทอํานาจหนาที่
บริษัทฯ ไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดหนาที่ของประธานกรรมการ และคณะกรรมการใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. การแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมติของที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการกํากับดูแล คณะกรรมการจะตองใชดุลพินิจใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออยางมีเหตุผลวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน
ฝายจัดการมีหนาที่รับผิดชอบในการนํากลยุ ทธ แผนงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็ จ
ตลอดจนบริหารจัดการงานประจําวัน และธุรกิจของบริษัทฯ ฝายจัดการตองมีการทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจ กลยุทธ และ
แผนงานประจําป โดยนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และคณะกรรมการบริษัทไดติดตามดูแลใหมีการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ และแผนงานที่วางไวเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหคําแนะนําในเรื่องที่เห็นวาฝายจัดการตองดําเนินการ
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแกไขตอไป
ข. อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ
1) สนับสนุน และควบคุมใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมาภิบาล
2) สนั บ สนุ น ให มี ช อ งทาง และการสื่ อ สารระหว า งผู ถื อ หุ น หน ว ยงานของราชการ และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) กําหนดวาระการประชุม ควบคุม และดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการเปดโอกาสใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางประสิทธิภาพ
4) สนับสนุนประธานเจาหนาที่บริหารในการพัฒนา และกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงการใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานตางๆ
5) สนับสนุนใหมีการสื่อสาร และสรางสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไมใชผูบริหาร
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ค. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนทั้งหมด และมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ในการกํากับดูแล
บริษัทฯ กรรมการจะตองใชดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออยางสมเหตุสมผลวาจะเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการแบงอํานาจหนาที่ โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติ และดําเนินการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยไวอยางชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื่อกระจายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและสั่ง การ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และเปนแนวทางใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ กําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปน
ผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ
1) คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2) จั ด ให มี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น เป น การประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ภายใน 4 เดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด รอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
3) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
4) จัดทํา และรับผิดชอบตอการจัดทํา และการเปดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลใหฝาย
บริ ห าร ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและรายงานผลให ค ณะกรรมการทราบ รวมถึ ง จั ด ให มี ก ารทบทวนระบบ หรื อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนที่เสนอโดยฝายบริหาร
8) จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9) กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และรายการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม
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10) พิ จ ารณากํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารงาน มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เปนตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ใหคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี)
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
11) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ) เวนแต เปนการอนุมัติรายการที่เปน
รายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ง. อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2) จัดทํา และนําเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสราง
การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ และหลั ก เกณฑ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3) กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานหรื อ การปฏิบั ติ ง านของบริษั ท ฯ ให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหนาในการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางอํานาจอนุมัติที่ผาน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แตไมเกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ
เขาทําสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
19

5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามอํานาจอนุมัติที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6) กําหนดโครงสรางองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน
โบนัส และการเลิกจางพนักงานตั้งแตระดับประธานเจาหนาที่บริหารลงไป
7) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของ
บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
8) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ไดกําหนดไว
9) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
เปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไปยกเวน
เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
5.4 หลักเกณฑและกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในกรณีท่ีกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑและกระบวนการ
ในการสรรหากรรมการหรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารอย า งโปร ง ใส กล า วคื อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน จะทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหารคนใหมโดยมีหลักเกณฑ คือ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในการทํางาน ทักษะจําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ
บริษัท โดยไมจํากัดเพศ และพรอมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น สวนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานขอมูลกรรมการ
(Director Pool) ซึ่งจะกอใหเกิดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ และจัดทํา Borad Skill Matrix เพื่อ
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจําเปนที่ยังขาดอยู และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เชน หากบริษัทฯ มีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู การสรรหา
กรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมีคุณสมบัติและประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมที่บริษัทฯ จะดําเนินการตอไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการ
ของบริษัท
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5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ และ
การดําเนินการดานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่
จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขารับ
ตําแหนงไดเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) เรื่องที่ควรทราบ: โครงสรางธุรกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการ
2) ความรูทั่วไปของธุรกิจ และแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ
3) จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.6 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดการประชุ ม ไว ล ว งหน า อย า งน อ ย 7 ครั้ ง ต อ ป และแจ ง ให
คณะกรรมการบริษัททราบลวงหนา
2) กํ า หนดการประชุ ม การจั ด ทํ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาทั้งป และแจงกรรมการแตละคนรับทราบ
กําหนดการดังกลาว
3) กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งคณะจึงครบเปนองคประชุม และ
จํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ประธานที่ประชุมจะทําหนาที่ดูแลจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ สําหรับกรรมการที่จะอภิปราย
และการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของ
อยางเปนธรรม รวมทั้งใหฝายบริหารที่เกี่ยวของนําเสนอขอมูลประกอบการอภิปรายปญหาสําคัญ
4) มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนาโดยประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณา
เรื่องที่จะเขาเปนวาระการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนากอน
การประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการใหความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
5) เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ จั ด ส ง หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม พร อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนเรื่องที่ตองพิจารณาเรงดวน ทั้งนี้ รูปแบบของเอกสาร
ประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสําคัญของเรื่องที่จะตองพิจารณา
6) จัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสารขอมูลเพื่ออภิปราย และเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสําคัญ เปดโอกาส และสนับสนุนใหกรรมการแตละทาน แสดงความคิดเห็นกอนสรุป
ความเห็นที่ไดจากที่ประชุม
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7) ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียง
หากเปนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่ประชุมในวาระดังกลาว
8) เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและ
สงใหกรรมการทุกทานใหความเห็นโดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุม
ทุ ก ครั้ ง ต อ งมี ก ารจดบั น ทึ ก การประชุ ม เปน ลายลั ก ษณอั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผา นการรับ รองจาก
คณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
9) การประชุ มของกรรมการที่ ไม เป นผูบ ริห าร คณะกรรมการบริ ษัท ได กํา หนดใหก รรมการที่ ไมเปน
ผูบริหารประชุมระหวางกันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และพิจารณาประเด็นตางๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในความสนใจ
5.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณากํ า หนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราเพียงพอสําหรับการรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว โดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร ปจจัยที่จะนํามาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ
ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาท ความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินคาตอบแทนเทียบเคียงกับบริษัท อื่นๆ ที่อยูใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว
โดยจะพิจารณาจากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.8 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให ค ณะกรรมการบริษั ท มี ก ารประเมิ น ผลงานตนเองอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ช ว ยให
คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา เพื่อใหนํามาแกไข
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น และแนวทางการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริษัท
5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะแจงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัททราบตอไป
5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมชุดยอย
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายใหคณะกรรมการชุ ดยอ ยมี การประเมิ นผลงานตนเองอยางน อยปละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ช ว ยให
คณะกรรมการชุ ดย อยได มีก ารพิ จารณาทบทวนผลงาน ประเด็ น และอุ ป สรรคตา งๆ ในระหวา งป ที่ ผานมา และเพิ่ม
ประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการชุดยอย โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
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5.11 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารเขารวมอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเขารวมอบรม อยางนอยจะเปนหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program
(DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจากหนวยงานกํากับดู และที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง โดยกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานกับกรรมการ เพื่อแจงหลักสูตรการ
ฝกอบรมตางๆ เพื่อนําความรู และประสบการณมาพัฒนาบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
5.12 นโยบายการไปดํ า รงตํ า แหน งกรรมการในบริษั ทอื่นของกรรมการ ประธานเจาที่บริ ห าร และผูบริ ห าร
ระดับสูง
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และข อ แนะนํ า ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
คณะกรรมการจึ ง ได กํ า หนดนโยบายการจํ า กั ด จํ า นวนการไปดํ า รงตํ า แหน ง ในบริ ษั ท อื่ น ที่ เ ป น บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพยของกรรมการไดจํานวนไมเกิน 5 แหง
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่ บริหารและผู บริหารระดับสู งสามารถรั บ
ตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุมไดตามความจําเปน และไมทําใหมีผลกระทบตอหนาที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
5.13 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีความตอเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความจําเปน และ
ความสําคัญของการสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง บริษัทฯ จึงไดจัดทําแผน
สืบทอดตําแหนง (Succession Plan) โดยไดระบุตัวบุคคลที่จะทําหนาที่แทน ในกรณีที่ยังไมมีตัวบุคคลที่สามารถทําหนาที่
แทนไดทันที บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากรในลําดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอม รวมทั้งการพิจารณาสรรหา
จากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นใหนักลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวา ในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับ
การสานตออยางทันทวงที ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนงตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีนโยบายในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน
ประกอบดวยประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง
2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนพิ จ ารณากํ า หนดความรู ความสามารถ
(Competency) ประสบการณของแตละตําแหนง เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด สามารถสืบ
ทอดงานของแตละตําแหนงงานได
3) ประธานเจาหนาที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรูความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองเทียบกับระดับ Competency ที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคคลในการลด Compentency Gap
4) มอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม อละพัฒนาความรู ความสามารถของ
ผูสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง
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5) ประธานเจาหนาที่บริหารทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจําทุกป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.14 การกํากับดูแลกิจการดานความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต เปดกวาง โปรงใส และเปนธรรม โดยกําหนดให
กรรมการที่เปนผูบริหาร และพนักงานทุกคน หามประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่
ดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายกําหนดไว
อยางเครงครัด
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาทั่วไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม ตามราคาตลาด และปกติธุรกิจ เปรียบเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอกและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการ
พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
การคาทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตองผานการสอบ
ทาน และใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย
1) การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของมีการรายงานครั้งแรกภายใน
30 วันนับจากวันที่เขารับดํารงตําแหนงในบริษัทฯ และรายงานขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป สําหรับกรณีระหวางป
กรรมการและผูบริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของ จําเปนตองเขาทําธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมวาโดย
ทางตรง หรือโดยทางออม กรรมการหรือผูบริหารมีหนาที่แจงใหบริษัทฯ รับทราบ โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของ
สัญญา ชื่อของคูสัญญา และสวนไดเสียของกรรมการ หรือผูบริหารในสัญญา เพื่อความโปรงใสในการเขาทําธุรกรรมนั้น
2) การรายงานการมีสวนไดเสีย กรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่รวบรวม และจัดสงสําเนารายงานการ
มีสวนไดเสียใหแกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน
3) การเปดเผยผูมีสวนรวมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) บริษัทฯ มีหนาที่ในการจัดทํา
รายงานการกระจายหุนซึ่งถือโดยผูถ ือหุนรายยอย หรือ Free Float ซึ่งผูถือหุนรายยอยถือเปนสวนสําคัญของการมีสภาพ
คลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ และเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ และนักลงทุน ที่จะซื้อขายไดอยางคลองตัว
รวมถึงไดราคาที่เหมาะสม ทําใหเกิดความนาสนใจที่จะลงทุนในหุนของบริษัทฯ
5.15 รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมี
การเป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ อย า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
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5.16 การแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินของบริษัทฯ ไดแก ความเปน
อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของ
ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาด
หลักทรัพย โดยจะเสนอผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
5.17 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับขั้นตอนของอํานาจอนุมัติ และ
ความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบ และถวงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปน
ลายลักษณอักษร มีผูตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตาม
ระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ
5.18 การกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance)
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการกํากับ
การปฏิ บั ติ ง าน (Compliance) โดยมอบหมายให แ ตละหน ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบในแตล ะเรื่อ งดูแ ลในสว นของตน เช น
การกํากับเรื่องที่เกี่ยวกับใบอนุญาตตางๆ และการปฏิบัตติ ามกฎหมายจะมอบหมายใหหนวยงานกฎหมายดูแล การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. จะมอบหมายใหหนวยงานเลขานุการบริษัทดูแล และมี
ผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ ในทุกเรื่องใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ตางๆ
5.19 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส และถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบ
ธุรกิจดานโลจิสติกสเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการ
ของบริษัทฯ อันจะทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy)
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ก. โครงสรางการบริหารจัดการของบริษทั ยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ จะสงตัวแทนผูที่มีประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจนั้นเพื่อเขาไปเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เวนแตจะมีขอจํากัดทางกฎหมาย วัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลดังกลาวทําหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายที่สําคัญในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากบคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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ข. การใชสิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ จะตองตองใชดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องนั้นๆ
ค. การทําธุรกรรมของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทยอย
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยจะทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม
ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว
ง. การเปดเผยขอมูลของบริษัทยอย
1) บริษัทยอยมีหนาที่เปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัทยอย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทยอยใหถูกตอ ง
ครบถวน และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะดังกลาวในทํานองเดียวกันกับ
หลักเกณฑของบริษัทฯ
2) บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอบริษัทฯ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียก
ใหบริษัทยอยเขาชี้แจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่งบริษัทยอยตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทันที ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทยอยชี้แจง และ/หรือแสดงหลักฐานเพื่อชี้แจง
ประเด็นขอสงสัยดังกลาว
5.20 บทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้
1) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับ
ของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
2) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
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- รายงานประจําปของบริษัทฯ
- รายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

6. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct) ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวั ง
เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ มีการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบริษัทบรรลุพันธกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดประกาศใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนศึกษาทําความเขาใจ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ได
เผยแพรจรรยาบรรณธุรกิจไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน และผูสนใจไดเขาดูไดอยางสะดวก

7. นโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีนโยบายอื่นที่จะสงเสริมใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือจาก หลักการที่ไดปรากฎในเอกสารนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัตินโยบายนั้น และเผยแพรใหกับผูถือหุน
และนักลงทุนทราบผานชองทางของบริษัทฯ ตอไป
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