นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญในการสร้างประโยชน์ที่
เหมาะสม ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม ซึ่ งการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริ หารจัดการดังกล่าว
จะต้องสะท้อนถึงหลักการสําคัญดังต่อไปนี้
1. Accountability ความรั บ ผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตนเองสามารถชี้ แจงและอธิ บายการ
ตัดสิ นใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและประสิ ทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create Long Term Value การมีวสิ ัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

หมวดที่ 1
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานของผูถ้ ือหุ น้ โดยวางหลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิ ทธิ ในการซื้ อขายและโอนหุ ้น สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล สิ ทธิ ใน
การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่
พิจารณาสิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมแทน สิ ทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการและผูส้ อบบัญชี สิ ทธิ ในการแสดง
ความคิ ดเห็ นและซักถามกรรมการในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และสิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อกรรมการ
ล่วงหน้า เป็ นต้น และได้ดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อ
ริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1.1 บริ ษทั มีการเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 บริ ษทั ได้ดูแลให้มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ หรื อในเอกสารแนบ
วาระการประชุม

1.3 บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่ควรมี
วิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบพร้ อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริ ษทั
1.5 บริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนสี ยงได้
และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษทั ได้ส่งเสริ มมีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยผูถ้ ือหุ น้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ
2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ควรส่ งเสริ ม หรื อจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการบริ ษทั ควรสนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง
การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้ง
ในภายหลัง
2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
3. การจัดทํารายงานการประชุ ม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนดําเนิ นการประชุ ม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึก
คําถาม คําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร
รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั จะเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผูถ้ ือ
หุน้ ผ่านทาง website ของบริ ษทั

หมวดที่ 2
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไป
อย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึ งควรกํากับดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้น
ได้รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ก. สิ ทธิในการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุ มผู้ถือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้ โดย
ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางหรื อ
เอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กาํ หนดกลับมายังบริ ษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข. สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุ มเพิม่ เติม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนื อจากวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
จัดส่ งเรื่ องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริ ง และ
ข้อมูลที่จาํ เป็ นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จะตรวจสอบการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของผูข้ อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเกณฑ์การพิจารณาเรื่ องที่มีผเู ้ สนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นกิจการหรื ออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หาก
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบกับเรื่ องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
ค. สิ ทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาเฉพาะบุคคลที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนี้
มี คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริ ษทั กําหนด
ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยถือเป็ น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่ วมการประชุมของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั

คณะกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดสรรผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงมติ
แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดั เลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูท้ ี่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งเอกสารที่ผูถ้ ือ
หุ ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่ อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์ มเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และ (2) ข้อมูลบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ ้นหรื อหนังสื อ
ยืนยันการถือหุ น้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่ งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กําหนด
ง. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายจํากัดการใช้ขอ้ มูลภายในให้อยูใ่ นวงเฉพาะผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสู งที่เกี่ยวข้องภายใน
แผนกหรื อบริ ษทั เท่านั้น สําหรับงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ข้อมูล
ที่ เป็ นความลับ อื่ นจะใช้เพื่อการปรึ กษาหารื อกับ บุ คคลในระดับ ผูจ้ ัดการขึ้ นไปเท่านั้น บริ ษ ทั มี บทลงโทษกับบุ คคลที่
เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย นอกจากนั้น บริ ษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
จ. การกํากับดูแลเรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริ ษทั มี นโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ราบข้อมูลภายในของผลการดําเนิ นงาน ซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ทราบข้อมูลจนกระทัง่ ข้อมูลได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณชนเรี ยบร้ อยแล้ว และห้ามนําข้อมู ลภายในที่ ไม่ควร
เปิ ดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็ นการสร้ างราคาให้กบั หลักทรั พย์ โดยเฉพาะการซื้ อขายหลักทรั พย์ในช่ วง 1 เดื อนก่อนที่ งบ
การเงินจะออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และรั บทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
จะต้องจัดส่ งสําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริ ษทั ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งกําหนดให้
แจ้งภายใน 3 วันทําการ

หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูล้ งทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เป็ นต้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
บริ ษทั ฯจะไม่กระทําการใดๆ ที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่ มี บริ ษทั ฯได้
พิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริ มผล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้แก่ทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังจัดให้มีช่องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถ
ติดต่อสื่ อสาร เสนอแนะ หรื อให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
ฯ
บริ ษทั ฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี้
ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสําคัญ
การซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาํ ร่ วมกันอย่าง
เคร่ งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ าย
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ตามข้อตกลงที่มี
เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสิ นค้า และการให้บริ การที่ดีและ
ได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่า
เทียม ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาที่มี
การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้า
ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดยเปิ ดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งข้อมูลสําคัญ
ที่ บ ริ ษ ัท จะเปิ ดเผย ได้แ ก่ รายงานทางการเงิ น และข้อ มู ล ที่ มิ ใ ช่ ข ้อ มู ล ทางการเงิ น ต่ า ง ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระซึ่ งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสในการดําเนิ นธุ รกิจ ได้แก่ เปิ ดเผย
ข้อมูลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมถึงรู ปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณะผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริ ษทั จะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ ง
สามารถนําประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกิจการและผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม และมี
หน้าที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายบริ ษทั ฯ รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร รวมถึง
ประเมินผลการดําเนิ นงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯมีคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 5 ท่าน กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็ นอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาํ หนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู ้ความสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริ ษทั
ฯ ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ กาํ หนดสามารถเที ยบเคี ยงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุ ตสาหกรรมเดี ย วกัน หรื อ
ใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริ ษทั ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็ นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรั บปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการ
บริ ษทั ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบตั ิในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลจําเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่ งรวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์
ของบริ ษทั ภายหลังจากการนําหุ น้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ งคิดเป็ น 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด คุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระ รายชื่ อและขอบเขตอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการสรรหา
กรรมการได้แสดงอยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”
บริ ษทั ได้มีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังไม่ได้กาํ หนดจํานวนวาระการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยดึ ถือความรู ้และความสามารถที่จะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีกสี่ คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีองค์ประกอบการสรรหา
ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯและเห็นชอบโดยผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ให้ดาํ รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั ฯ และมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ กฎหมายหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ รวมถึ งประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชี และการเงิน วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นยัง
ไม่ ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม่ ก็ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม ปฏิ บ ัติห น้า ที่ ต่อ ไป จนกว่า
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมที่หมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมีจาํ นวนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อ งได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารโดยส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้
แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ฯ โดยมี จ ํา นวนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เห็ น สมควร และโดยที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะแต่ ง ตั้ง
กรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโดยคัด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยูใ่ นขณะที่ทาํ การคัดเลือกเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
เข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้จดั ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้ยึดถือและปฏิบตั ิ โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทัว่ กัน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดําเนินกิจการอันจะทําให้บริ ษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายความเสี่ ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่ มจากกระบวนการ การระบุความ
เสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันให้เกิด
การบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพและสมํ่าเสมอ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่ งสําเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับ
รายงาน
3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มี
การเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทําเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรี ยกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่
ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อ มาตรา 199 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริ ษทั เมื่อมีผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหุน้ ของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทัว่ ไป
(4) การให้ข ้อ มู ล หรื อ รายงานอื่ น ใดเกี่ ย วกับ กิ จ การที่ บ ริ ษ ัท จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดต่อไป
5. ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
6. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุ รกิ จเช่นนั้นจะพึง
กระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสิ นใจได้กระทําไปด้วยความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
(2) การตัดสิ นใจได้กระทําบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสิ นใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั
คนใหม่ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
แนวทางการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารแต่ละราย และผล
การดําเนิ นงานของบริ ษ ทั โดยให้ส อดคล้องกับ อัตราค่า ตอบแทนในตลาดหรื อ อุ ตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่ งในสามหรื อใกล้เคียงกับจํานวนหนึ่ งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ตําแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้นตําแหน่ งนี้ อ าจได้รั บเลื อกตั้งกลับ เข้าดํารงตําแหน่ งใหม่ อีกวาระได้ จะมี วาระการดํารง
ตําแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยตนเองโดยรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ร่ วมกันของกรรมการ
การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริ ษทั และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมทั้งเลขานุการบริ ษทั เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องทั้งจากการจัดอบรมภายใน
และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
แผนสื บทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูบ้ ริ หาร และนโยบายสื บทอดตําแหน่งในกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ เกษี ย ณของผูบ้ ริ ห าร โดยมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส ซึ่ งจะพิ จ ารณาจากความรู ้ แ ละความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และจริ ยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารใหม่ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริ ษทั อันได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผูบ้ ริ หาร ลัก ษณะการดํา เนิ น งาน สิ นค้าหลัก ระเบี ย บข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ทั รวมทั้ง
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้
กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ น
กรรมการหรื อกรรมการอิสระ
การประชุ มกันเองระหว่ างกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารได้อภิปรายหารื อ ปัญหาต่างๆที่เกิดในบริ ษทั และประเด็นเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาการ
ดําเนินการของบริ ษทั

จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิ ตาม
จริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และดําเนิ นงานธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ประกอบธุ รกิจโดยมีระบบการดําเนิ นงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่าง
เต็ม ที่ ด้ว ยความระมัด ระวัง ด้วยข้อ มู ลที่ เพีย งพอและมี ห ลัก ฐานสามารถอ้า งอิ งได้ร วมทั้งถื อ ปฏิ บ ัติต ามข้อ
กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้มาเนื่ องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรู ณ์ของสิ นค้าและบริ การ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสิ นค้าและบริ การอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรี บ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน

จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ ํ าหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อถือ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ข้ อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารหมายถึง พนักงานที่ มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริ หารจะต้องพึงปฏิบตั ิในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อใน
ฐานะที่เป็ นพนักงานคนหนึ่ งของบริ ษทั แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเพื่อเสริ มสร้างการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ดี และใน
ฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้วย
จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หารไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่
หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาํ เนิ นการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่ อาจก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาํ เอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพ
ในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานมีความเข้าใจใน
เรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุ จริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ที่กิจการกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
1.4 ผู้บริหารต่ อคู่ค้า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และ
หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
1.5 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
1.6 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2.

ข้ อพึงปฏิบัตสิ ํ าหรับพนักงาน

เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการทํางานที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริ ษทั
2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ่ งจะนําไปสู่ ความเสี ยหายต่อบุคคลอื่น และบริ ษทั
2.5 พนักงานพึงเคารพสิ ทธิและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันหลีกเลี่ยงการนําข้อมูลหรื อเรื่ องราวของผูอ้ ื่นทั้งในเรื่ อง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริ ษทั
2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทําให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที
2.7 พนักงานไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ หรื อประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อพรรค
พวก หรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
2.8 พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยความเสมอภาค
2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่ งครัด
2.10 พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่ได้รับทราบให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื่ อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทกําหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ายบริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผู ้
พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุ ปเรื่ องส่ งต่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อตัดสิ นความผิด
พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป
แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดความ
เสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาํ เรื่ องเข้าสู่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ป
และกําหนดโทษต่อไป
การกําหนดโทษ
1.
ตักเตือนด้วยวาจา
2.
ตักเตือนด้วยหนังสื อ
3.
ตัดค่าจ้าง
4.
พักงาน

5.
6.

เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
ดําเนินคดีตามกฎหมาย

นโยบายทีส่ ํ าคัญและการติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติ
1. นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดําเนินการ
ทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปกป้ องเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนิ นงาน การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริ ษทั จัดไว้ เพื่อช่วยให้
บริ ษทั มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ในเรื่ องของระบบข้อมูลและ
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่ องดังนี้
1. ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
3. การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่าประหยัด
4. วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษทั ได้มีการบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบภายอย่างเป็ นระบบ โดยการใช้บริ การของสํานักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อ
กํากับดูแลการทํางานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการกํากับ ดู แลกิ จการของบริ ษทั ได้จัดให้มีข้ ึ นอย่างเพียงพอ มี ประสิ ทธิ ภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนมีการจัดทํานโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ ยงต่างๆ
ทั้งที่เกิดจากปั จจัยภายนอกและจากการบริ หารงาน และการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร รวมทั้งกําหนดแนวทางในการบริ หาร
และจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่ อสาร จัดฝึ กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแก่พนักงาน ให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มีดงั นี้

2.1 การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรั บผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริ หารความ
เสี่ ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดําเนิ นธุรกิจ ซึ่ งบริ ษทั จะมีการทบทวนเป็ นประจําทุก
ปี และจะดําเนินการจัดทําพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2 การระบุความเสี่ ยง
เป็ นการระบุความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยพิจารณาจากความ
เสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบ
ข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ ความพึ ง พอใจของนัก ลงทุ น การบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยงโดยพิจารณาจัดลําดับความเสี่ ยงก่อน
การพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่ งถ้าอยูใ่ นเกณฑ์สูงและสู งมากบริ ษทั จะนํามาความเสี่ ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการจัดการก่อน
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยูห่ ลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และ
การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ ยง ซึ่ งหากความเสี่ ยงที่เหลือยังคงอยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมาก จะต้องกําหนด
มาตรการการจัดการความเสี่ ยงทันที โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ ยงที่เหลืออยูใ่ นระดับ
ปานกลางหรื อระดับตํ่า ให้กาํ หนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ ายหรื อแก้ไขในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
2.4 การจัดการความเสี่ ยง
เป็ นการกําหนดวิธีการจัดทําแผนในการจัดการความเสี่ ยงที่ มีความสําคัญ ตามที่ ได้มีการจัดลําดับไว้ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ ยง การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยง หรื อการยอมรับความเสี่ ยง
2.5 การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขั้นตอนของการติดตามผลการบริ หารความเสี่ ยงตามแผนที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ ยง ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะติดตามและรายงานให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่ องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริ ษทั จะต้องจัดทําขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่ งใส และต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัดให้มี
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั

4. นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการทํารายงานทางบัญ ชี และการเงิ น ซึ่ งจะต้องถู กต้องสมบรู ณ์ตามความเป็ นจริ ง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ หน่วยงานของรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกําหนดให้บุคลากร
ทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อกําหนดทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดย
ไม่มีขอ้ จํากัดหรื อยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และตามข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป และเป็ นไปตามระเบียบ
การเงินและการบัญชีของบริ ษทั พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของ
บริ ษทั ฯ เป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
รายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ
5. นโยบายด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบ และข้อกําหนดตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั ิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกําหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
6. นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วย
วงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิการและประมวลผลข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ผลทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้ อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มี
ความรู ้ความสามารถที่ทนั สมัย
6.2 พนักงานจะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3 ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
6.4 ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็ นมาตรฐาน
6.5 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาํ หนดไว้

6.6

เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาํ คัญทางธุรกิจของตนเอง จากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรม และการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จะดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
6.7 ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ฯ มีหน้าที่
ต้องกําหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัง่ คงและปลอดภัย
รวมทั้งต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดโดยเคร่ งครัด

7. การติดตามดูแลให้ การปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทํา
ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหนักงานผูใ้ ด
กระทําผิดหลักการกํากับดู แลกิ จการตามที่ กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมี การกระทําที่ เชื่ อได้ว่าทําผิด
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทํา ผิดกฎหมาย และ / หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจการตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือนี้ ให้แจ้ง
ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสิ นบน เรี ยกร้อง ตกลงหรื อรับสิ นบนจากบุคคลอื่น หรื อหน่วยงานอื่นในรู ปแบบ ไม่
ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยตรงหรื อโดยออม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบตั ิที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรื อหวัง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษทั
2. ไม่ทาํ ธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรื อหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3. ไม่บริ จาคเงินหรื อจ่ายเงินเพื่ออํานวยความหรื อให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเป็ น
ช่องทางในการจ่ายสิ นบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรื อ
บุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดําเนิ นของธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้อง

นโยบายป้ องกันและต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ดําเนิ นการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้ง ทางตรง
หรื อทางอ้อมต่อบุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ โดยกําหนดให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. อนุมตั ินโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. ก ากับ ดู แ ลให้ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายป้ อ งกัน และต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ฝ่ ายกฎหมาย
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง โดยการแสดงความซื่ อสัตย์ มุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุก รู ปแบบ
4. สื่ อสารและปลูกฝังค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้ องกันและต่อต้านการ ทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
5. สนับสนุนหน่วยงานอิสระในการปฏิบตั ิงานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร
1. ปฏิ บตั ิ ตนและส่ งเสริ มจริ ยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงาน และกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิ บ ั ติงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้มีการสอบยัน ความ
ถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกันและการจัดทําเอกสารหลักฐาน
2. ประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้าน การ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในหน่วยงาน และกระบวนการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. สอบทานและติดตามการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และค าสั่งต่างๆ

4. รายงานกรณี ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
5. ส่ งเสริ ม สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ
ร่ วมกันต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6. สร้ างความตระหนัก และส่ งเสริ มให้ บสย. มีค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
รวมถึงสื่ อสารช่องทางการรายงาน และการแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้กบั พนักงานทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
1. ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับป้องกันและต่อต้านการ ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
รวมทั้งจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
2. รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรื อพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน
ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้องตามกระบวนการที่ กําหนด
3. สนับสนุนและสร้างความร่ วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. สร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
5. ให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเพื่อ ประโยชน์
ของ บสย. เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest)

