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นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
หลักการกํากับดูแลกิ จการ
หมวดที 1 สิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ตนของผูถ้ ือหุ้น
1.1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้กําหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบปี
บัญชีและหากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึงเป็ นเรืองทีกระทบหรือเกียวข้องกับผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกียวข้องกับเงือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใช้บงั คับทีต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั
จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป
1.2 การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพนฐานต่
ื
างๆ ทังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับและเชือถือได้ โดยให้สทิ ธิในการซือขาย โอน หลักทรัพย์ทตน
ี
ถืออยู่ได้อย่างเป็ นอิสระการได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การแสดงความคิดเห็นในที
ประชุมอย่างเป็ นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรืองสําคัญของบริษัท เช่น การเลือกตังกรรมการ การอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผล
การเลือกตังผูต้ รวจสอบบัญชีและอืนๆ ทังนีผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถืออยู่ โดยหุน้ แต่
ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึงเสียงและไม่มหี ุน้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเป็ นการจํากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอืน
นอกเหนือจากสิทธิพนฐานต่
ื
างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดําเนินการในเรืองต่างๆ ทีเป็ นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี
1. ให้ขอ้ มูลทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับผูถ้ อื หุน้ เกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
โดยบางเรืองแม้ว่าตามเงือนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงั คับให้ต้องเปิ ดเผย แต่หากบริษทั เห็นว่าเรืองใด
มีความจําเป็ นทีผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าว
บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเกียวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าโดย
บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี
ยังได้ชแจงสิ
ี
ทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนใน
เอกสารทีบริษทั ได้จดั ส่งไปกับหนังสือนัดประชุม
3. ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบริษทั ได้จดั ส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนีผูถ้ ือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ได้อกี ด้วย
4. ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้า
รับเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ผู้ถือหุน้ ต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนืองไม่ตํากว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนืองนับจากวันทีเสนอเรืองเพือบรรจุในวาระการประชุมเป็ น
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5.

6.

7.

8.
9.

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล
เพือเข้ารับเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้า เพือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้
กลันกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา โดยในกรณีทบรรจุ
ี
เป็ นวาระการประชุมบริษัท
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระทีกําหนดโดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษทั ปฏิเสธ
ไม่รบั เรืองทีผูถ้ อื หุน้ เสนอเพือให้บรรจุเป็ นวาระบริษทั จะชีแจงเหตุผลให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ทราบ โดยบริษทั ได้จดั ทําแบบฟอร์มสําหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับ
เลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้า เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย
ในวันทีประชุมบริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนีใน
การใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษทั ได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพือคํานวณหักออกจากผู้มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตังกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเพือนํ ามาคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมือจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี จะมีกรรมการทีครบออกตามวาระจํานวนหนึงในสามของจํานวนคณะกรรมการ
ทังหมด ซึงจะมีการเลือกตังในวันประชุมบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ ละ
บุคคล ให้เข้ารับการเลือกตังได้อย่างเป็ นอิสระ นอกจากนีบริษัทได้กําหนดให้มวี าระเกียวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคณะจะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
เป็ นเบียประชุมและโบนัสกรรมการบริษทั ซึงหากมีการเสนอเปลียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตังคําถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระก่อนการลงมติ ในวาระใดๆ นอกจากนันบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรืองดัง กล่าวอย่า ง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ ทังนีในวาระทีผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม บริษทั ได้จดั เตรียมบุคลากรทีเกียวข้อง
ในแต่ละสาขาเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอให้มกี ารลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้ หากผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ
และมีผถู้ อื หุน้ 5 คนรับรอง เพือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้พจิ ารณาตามลําดับในระเบียบวาระทีได้กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีได้สง่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลียนแปลงลําดับวาระดังกล่าวและไม่มกี ารขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาเรือง
อืน ทีนอกเหนือไปจากทีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด

หมวดที 2 ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
บริษัท ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดยเฉพาะกับผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เช่น
1. การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีดูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึงจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาดําเนินการให้เหมาะสมใน
แต่ ล ะเรือง เช่ น หากเป็ น ข้อ ร้อ งเรีย นก็จ ะดํา เนิ นการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง และหาวิธีก ารเยีย วยาที
เหมาะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรืองสําคัญทีมีผล
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรืองดังกล่าว
ต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเกียวข้องซึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่ วยงานทีเกียวข้องกับข้อมูล
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3. สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน บริษทั ได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถ้ อื หุน้ กําหนดทิศทางการลง
คะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กําหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี
บริษัทยังให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้นทีเข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริมประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
วาระทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้เข้าประชุม
และออกเสียงเป็ นต้นไป เว้นแต่ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
4. เพือให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติทประชุ
ี มผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ได้เปิ ดเผยมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ใน
แต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวันทําการถัดจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติทประชุ
ี
มและผล
การลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละ
วาระ คําถาม คําชีแจงและความคิด เห็น ของทีประชุม และจัดส่งรายงานการประชุ มให้แก่ห น่ วยงาน
ทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทังส่งรายงานการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที 3 สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทังภายในและภายนอกบริษัทอัน
ได้แก่ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียสําหรับใช้
เป็ น แนวทางการปฏิบ ัติเ พือตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้มีส่ ว นได้เ สีย แต่ ล ะกลุ่ ม ไว้ อ ย่ า งชัด เจนเพือให้
คณะกรรมการ ฝ่า ยบริห ารและพนัก งานบริษัท ยึด ถือ เป็ น หลัก ปฏิบ ัติใ นการดํา เนิ น งานโดยถือ เป็ น ภาระหน้ า ที
และเป็ น วินัย ทีทุกคนพึงปฏิบตั ิ สรุปได้ดงั นี.ผูถ้ ือหุ้น : ผูบ้ ริหารมีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจเพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดย
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิใจ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อยเพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2. บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพือป้องกันความเสียหายต่อผูถ้ ือหุ้น
โดยคํานึงถึงสภาวะความเสียงทังในปจั จุบนั และอนาคต
3. ปฏิบตั หิ น้าทีโดยการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ใดๆ ขององค์กรเสือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
5. จัดให้มกี ารรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริงและ
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทังในด้านบวก
และด้านลบ ซึงตังอยู่บนพืนฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกียวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึงยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
7. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
8. ไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
พนักงาน : บริษทั ได้ให้ความสําคัญและปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี
1. จัดระบบการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ทัวไป
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
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3. จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรืองการแต่ งตัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการ
ลงโทษพนั ก งานทีชัด เจน มีก ารปฏิบ ัติโ ดยความสุ จ ริต ใจ ตังอยู่ บ นพืนฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่าง
ทัวถึงและสมําเสมอ
5. รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึงตังอยู่บนพืนฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
คู่ค้า 1. ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทางการค้าตามสัญญาของคู่คา้ ทุกรายหลีกเลียงวิธกี ารทีอาจเป็ นการไม่สจุ ริต
2. ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทีดีไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ลูกค้า : บริษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย
1. ให้บริการทีมีคุณภาพทียอมรับได้ของตลาด
2. เปิ ด เผยข่ า วสารข้อ มู ล เกียวกับ สิน ค้า และบริก ารอย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และไม่ บิด เบือ น
ข้อเท็จจริง โดยคํานึงถึงประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงือนไขในเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่สง่ มอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทังๆ ทีรูว้ ่าสินค้าและบริการนันๆ มีขอ้ บกพร่องเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สนิ ค้าหรือบริการทีมีคุณภาพตํากว่าระดับ
ทีกําหนดตกถึงมือลูกค้า
5. ไม่ทําให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกียวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณ หรือเงือนไขใดๆ ของสินค้า
หรือบริการนันๆ
6. จัดระบบเพือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกียวกับสินค้าและบริการและดําเนินการอย่างดีทสุี ด
เพือให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นํามาใช้เพือประโยชน์ของตนเองและผู้ที
เกียวข้องโดยมิชอบ
8. หาทางลดต้น ทุ น การผลิต โดยรัก ษามาตรฐานคุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก าร เพือสามารถเพิม
ประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือง
9. รักษาสัญญาและปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ าม
เงือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
10. ไม่คา้ กําไรเกินควรเมือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กําหนดเงือนไขการค้า
ทีไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
คู่แข่งทางการค้า : บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบและกติกาการแข่งขันทีดีโดย
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สังคมส่วนรวม : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโดย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่กระทําการใดๆ ทีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้การสนับสนุนกิจกรรมทีมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสมําเสมอ
สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืองและจริงจัง
ควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุ นให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลทีเกียวกับการฝ่าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนัน
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัท ให้ความสําคัญกับเรืองการเปิ ดเผยสารสนเทศเนืองจากเป็ นเรืองทีมีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงมีความจําเป็ นทีต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทังทีเป็ น
สารสนเทศทางการเงินและทีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญ ครบถ้วน เพียงพอ
เชือถือได้และทันเวลา ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ทังนีในการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั ได้
มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การหรือกรรมการรองผู้จดั การเป็ นผู้ดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนันยังมีสํานัก
เลขานุการบริษทั ทําหน้าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีสําคัญบริษทั ได้ดําเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพือให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) รายงานประจําปี
2) งบการเงินของบริษทั
3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั และอืนๆ
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.comซึงมีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ
5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์
บริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงานอืนของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามแก้ไขเปลียนแปลงอย่างสมําเสมอเพือให้มนใจได้
ั
ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับทีบริษทั ถือปฏิบตั นิ ัน
มีความทันสมัยและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชือมันในการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ค่กู บั รายงานผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจําปี
3. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กียวข้องในกรณีทมีี สว่ น
ได้เสียเกียวข้องกับบริษทั
4. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิหน้าทีในคณะกรรมการชุดย่อยและจํานวนครังการเข้าประชุมเป็ นรายบุคคล
5. เปิ ดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างชัดเจน
6. เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนทีแต่ละคน
ได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
8.กําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบปฏิบตั ใิ นการซือขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารซึงสอดคล้องกับกฎหมายเกียวกับหลักทรัพย์และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยระเบียบข้างต้นมี
หลักการทีสําคัญดังนี
- จัดระบบงาน สถานทีปฏิบตั ิงาน การเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิ ดเผยไปยังบุคคลอืนและ
การใช้ขอ้ มูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทําได้เฉพาะผู้ทจํี าเป็ นต้องรู้หรือต้องใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านเท่านัน
- ห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารทํารายการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทียังมิได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนหรือ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือนํ าข้อมูลภายในนันออกเปิ ดเผยเพือให้ผอู้ นกระทํ
ื
าดังกล่าว
โดยตนได้รบั ประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ทออกโดยบริ
ี
ษทั ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครัง
เมือมีการ ซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และต้องสําเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุ การบริษทั เพือรวบรวมเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย นอกจากนีบริษทั ยังกําหนดให้พนักงานทีเกียวข้องกับข้อมูล
ภายในทีเป็ นสาระสําคัญตามเกณฑ์ทกํี าหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ของตน ของคู่
สมรสและของบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ด้วย
- ในการกํ า กับ ดู แ ลการซือขายหลัก ทรัพ ย์แ ละการป้ อ งกัน การใช้ข้อ มู ล ภายในบริษัท ได้กํ า หนด
ช่วงระยะเวลาทีจํากัดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส
และบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ โดยให้งดเว้นการซือขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในช่วง 14 วัน ก่อนวันที
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันทีบริษัทเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวและ มีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในให้กรรมการและพนักงานที
เกียวข้องได้ทราบ โดยในปี ทผ่ี านมากรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบอย่างเคร่งครัด
9.กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทํารายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและผูเ้ กียวข้องครังแรกต่อเลขานุการบริษทั เพือ
รายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครังเมือมีการเปลียนแปลง
ตามหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5คน ทีไม่มคี วามเกียวข้องส่วนตัว ความเกียวข้องทาง
ธุรกิจ หรือด้านอืนๆ กับบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เฉพาะราย ไม่มคี วามผูกพัน
ด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษทั ทําให้สามารถใช้วจิ ารณญาณได้อย่างเป็ นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ ทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึงกรรมการอิสระของบริษทั ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ไม่ ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ าร้อยละ 0.5ของจํ านวนหุ้น (เข้ มกว่ า
ประกาศก.ล.ต.) ทีมีสทิ ธิออกเสียงไม่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทในลักษณะทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการ
ให้บริการวิชาชีพรวมทังไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
กรรมการบริษัททุกคนมีประสบการณ์ ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ทังนีเพือให้เกิดประโยชน์
โดยรวมต่อบริษัทโดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่ างๆ ทีเกิดขึนทางธุรกิจสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําเสนอมุมมองทีเป็ นประโยชน์เกียวกับ
ความเสียงทีสําคัญ นอกจากนีกรรมการบริษัททุกท่านเป็ นผู้ทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนด
โดยกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสําคัญเกียวกับบริษทั ข้อบังคับทีระบุ
ถึงขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั การได้รบั คําแนะนําด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงือนไขต่างๆ
ในการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการได้รบั การทําความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษทั
กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ งในคราวแรก 3 ปี กรรมการทีออกตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง
ให้ดํารงตํา แหน่ ง ต่อ ได้ห ากผู้ถ ือหุ ้น พิจารณาอนุ ม ตั ิในกรณีทีจะมีการแต่ง ตังกรรมการบริษ ัท ใหม่ คณะกรรมการ
บริษัท จะต้องสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัตแิ ละความรูค้ วามสามารถทีเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่ง
ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกเหนื
ื
อจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อย
กว่า สองเดือ นให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึงมีคุณสมบัติและไม่ มีล ักษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายเข้า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
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จํานวนกรรมการ ทียังเหลืออยู่และกรรมการทีได้รบั แต่งตังใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่ งเพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ของกรรมการซึงตนแทน
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีในการกํากับดูแลให้ผบู้ ริหารปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์และแผนงานทีกําหนดไว้
เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทังหมด โดยคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายอํานาจและ
ความรับผิดชอบในบริหารงานประจําวันไปยังกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงตามลําดับ รวมทังการแต่งตัง
คณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน
หน้าทีของประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การไม่ซําซ้อนกัน ทังนีกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการมอบหมายอํานาจหน้าทีในการช่วยดูแลบริหารงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ในลําดับถัดๆ ไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มสี าํ นักเลขานุการบริษทั ในการทําหน้าทีในการแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั โดยรับผิดชอบในการดําเนินการเพือให้เกิดความมันใจว่าบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกระบวนการกํากับดูแล
กิจการและปฏิบตั หิ น้าทีทีกําหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ทังยังทําหน้าทีในการประสานงานและช่วยเหลือดูแล
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั จิ ดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบตังแต่ปี 2542 มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตังจากกรรมการอิสระซึงมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีจาํ นวนอย่างน้อยสามคน
และอย่างน้อยหนึงคนต้องมีความรูด้ า้ นบัญชีและการเงินซึงปจั จุบนั ประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการทีเป็ นอิสระ
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ให้เป็ นไปตามระบบหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ทเหมาะสมเพื
ี
อให้เกิดประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
และเป็ นไปตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
6. จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับทราบกรณี ทีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ อ ันควรสงสัยว่ ากรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311
มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบืองต้น
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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ในการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท
ดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอ
รายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
่
(3) การฝาฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะจัดการไม่ดําเนินการให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึง ในกรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ บริษัทจะต้องแจ้งเหตุผลและ/หรือกรรมการตรวจสอบทีพ้นตําแหน่ งสามารถแจ้งเหตุ ผลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํา นัก งานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละครังและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยมีผตู้ รวจสอบบัญชีภายนอกผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารฝา่ ยบัญชีร่วมประชุมเพือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสงบ
การเงิน ประจํา ปี รวมถึง ตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในและประชุม ร่ว มกับ คณะทํา งานบริห ารความเสียง
ตลอดจนเรืองเกียวกับการกํากับดูแลกิจการและเสนอให้แก่คณะกรรมการเพือให้บริษทั ได้ปฏิบตั แิ ละดําเนินการให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีตลอดจนดูแลให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณทีดี
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นระยะเวลา 3ปี โดยเริมดํารงตําแหน่ งหรือสินสุด
วาระการดํารงตําแหน่งในเดือนเมษายนเพือทําการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงานของปี ทผ่ี านมาให้เสร็จสมบูรณ์
เพือนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตังต่อไปอนึงกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือพิจารณาแต่งตังต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนินงานโดยสรุปดังนี
- ทบทวนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหารทีมีหน้าทีรับผิดชอบและผูต้ รวจสอบภายใน
- ติดตามโดยใกล้ชดิ เกียวกับการทํารายการเกียวโยงกันและรายการระหว่างกันเพือให้มนใจได้
ั
ว่ามีความโปร่งใส
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพียงพอ
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในเพือประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการปฏิบตั งิ านควบคุมภายในอย่างใกล้ชดิ และอภิปรายเกียวกับความสําคัญของข้อบกพร่องทีชัดเจนใน
กระบวนการควบคุมภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี
- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหาร
ในสายการเงินและผูส้ อบบัญชีภายนอกเพือพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการเพือทราบ เพือดําเนินการหรือเพือวางแผนหรือกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดําเนิน
ธุรกิจต่อไป
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตังแต่ปี 2550
เพือช่วยในการสรรหาบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทเหมาะสมเข้
ี
าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท
รวมทังช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ ริหารดังกล่าวนันต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาและกําหนดการ
ประชุมปี ละ 2 ครังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึงเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1ท่าน
หน้าทีความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) สรรหาผูท้ มีี คุณสมบัตเิ หมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือพิจารณาในกรณีตําแหน่งว่างลง
(2) สอบทานเกียวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณี
ทีเห็นควรให้มกี ารเปลียนแปลง
(3) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
(4) กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษั ท ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกับ ความรับ ผิด ชอบและเปรี ย บเทีย บได้ ก ับ ระดับ ที ปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ น
อุ ต สาหกรรมและประโยชน์ ทีคาดว่ า จะได้แ ละเป็ น ไปตามนโยบายทีคณะกรรมการกํา หนด โดย
เชือมโยงกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริษัท และผลการดํา เนิ น งานของกรรมการแต่ ล ะคนและหาก
พิจ ารณาแล้ว เห็น ควรให้มีก ารเปลียนแปลงไปจากมติทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เดิม ให้นํ า เสนอเรืองต่ อ
กรรมการบริษทั พิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
(5) ปฏิบตั งิ านอืนใดทีเกียวข้องตามข้อบังคับนีตามทีคณะกรรมการบริษทั ร้องขอ
ทังนี บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชือบุ คคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษัทกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้อ งห้า มตามข้อ กํา หนดของพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชน
จํา กัด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนํ าชือเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเลือกตัง
เป็ นรายบุคคล
- ติดตามโดยใกล้ชดิ เกียวกับการทํารายการเกียวโยงกันและรายการระหว่างกันเพือให้มนใจได้
ั
ว่ามีความโปร่งใส
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพียงพอ
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในเพือประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ติดตามการปฏิบตั ิงานควบคุมภายในอย่างใกล้ชดิ และอภิปรายเกียวกับความสําคัญของข้อบกพร่องที
ชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี
- ในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหาร
ในสายการเงิน และผู ้ส อบบัญ ชีภ ายนอกเพื อพิจ ารณาข้อ สัง เกตต่ า งๆ และรายงานต่ อ ทีประชุ ม
คณะกรรมการเพือทราบ เพือดําเนินการหรือเพือวางแผนหรือกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินธุรกิจต่อไป
5.3 อํานาจของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
รวมทังมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั
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2. คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจแต่งตังคณะกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการและจะแต่งตังรองประธานกรรมการ
ก็ได้ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการรองผูจ้ ดั การก็ได้ตามทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจแต่งตังคณะกรรมการบริหารคณะหนึงประกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การกรรมการรองผูจ้ ดั การ และกรรมการจํานวนหนึงมีอาํ นาจหน้าทีจัดการงานและดําเนินกิจการของบริษทั ตามที
คณะกรรมการบริษทั กําหนดโดยให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง
5. คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการจํานวนหนึง เป็ นคณะทํางานทําหน้าทีศึกษาและพิจารณาเรืองต่างๆ
และ/หรือพิจารณาสรรหาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
5.4 บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั รวมทังมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซือสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั และกํากับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝา่ ยจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงขึนให้แก่กจิ การและสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมาย
เว้นแต่เรืองดังต่อไปนีคณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดําเนินการ
3.1 เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
3.2 การทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิตามงบการเงินรวม
ล่าสุด
3.3 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม
ตาม
งบการเงินรวมล่าสุด
และในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
(ฉ) การใดทีพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
เช่น การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน หรือรายการทีเกียวโยงกัน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผูบ้ ริหาร รวมถึงการกําหนด
กําหนดค่าตอบแทนสรรหาและกําหนดผูส้ บื ทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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ของกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทังดูแลให้บริษทั มีกระบวนการทีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกํากับตรวจสอบ ทังจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทําหน้ าทีอย่ างมี
ประสิทธิผล
6. อนุมตั งิ บการเงินประจําไตรมาสรายงวดและประจําปี และดูแลให้มกี ารจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการ
บัญชีทรัี บรองทัวไป
7. คณะกรรมการจะดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมเดือนละ 1 ครัง และ/หรือในกรณีทมีี เรืองทีจะต้องให้
คณะกรรมการพิจ ารณาซึงไม่ ไ ด้อ ยู่ ใ นระยะเวลาทีเหมาะสมในการประชุ ม ประจํา เดือ นก็จ ะจัด
ให้มีก ารประชุ ม คณะกรรมการเพิมขึนตามทีเห็นสมควร
- มีการกําหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น
ระเบียบวาระเพือรับรอง เพือทราบ เพือพิจารณาและระเบียบวาระอืนๆ
- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
- เปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างมีอสิ ระ
- กําหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทางในการสือสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. มีความตังใจและมีจริยธรรม (Honesty and Intergrity) ในการดําเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ ชียวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือการตัดสินใจทีถูกต้องแม่นยํา
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจะเป็
ี นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจใน
กิจการของบริษทั ทีตนเองเป็ นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในไม่เกินสีเดือน
เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีทาํ งบดุลงวดสินปี ของบริษทั การประชุมคราวอืนๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียก-ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี ของบริษัท
เสนอ
ต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนีและ
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสินก่อนการนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
5.5 วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัทจะได้รบั การแต่ งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นเวลา 3 ปี เพือความต่ อ เนื องในการดํา เนิน งาน
วาระของการดํารงตําแหน่ งอาจเปลียนแปลงได้ตามมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีทีกรรมการดํารงตําแหน่ งจนครบวาระ ทีประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดําเนินงานของกรรมการทีครบวาระว่ากรรมการผู้ที
ครบวาระนันได้ส ละเวลาในการปฏิบ ตั ิห น้ า ทีตามบทบาทหน้ า ทีและความรับ ผิด ชอบได้อ ย่า งเต็ม ความสามารถ
หรือไม่ซึงเมือคณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่ งตังกรรมการผู้ทีครบวาระนัน
ให้ก ลับ เข้า ดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึงและนํ าเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป หากกรรมการ
ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษทั
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การกํ า หนดจํา นวนวาระทีจะดํา รงตํ า แหน่ ง ติด ต่ อ กัน ได้น านทีสุ ด คณะกรรมการบริษัท มีค วามเห็น ว่ า
เนืองจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั แม้จะเป็ นการดําเนินธุรกิจบริการแต่ลกู ค้าหลักเป็ นลูกค้าในอุตสาหกรรมนําตาลซึง
ดําเนินธุรกิจทีมีความเกียวข้องกับส่วนราชการหลายหน่ วยงานตลอดจนชาวไร่และอืนๆดังนันผูท้ จะดํ
ี ารงตําแหน่ งกรรมการ
จะต้องมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนําตาลและเป็ นผู้ถอื หุน้ และตัวแทนผูถ้ อื หุ้นใหญ่
ซึงได้แก่โรงงานนําตาล จึงไม่ได้กําหนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่ งติดต่อกันได้นานทีสุด อย่างไรก็ตามการพิจารณา
จะคํานึงถึงความรูค้ วามสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านทีครบวาระการดํารงตําแหน่ งจะกลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งต่อไปอีก
5.6 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติประชุม
เดือนละ 1 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น เพือให้กรรมการของบริษทั ได้รบั ทราบและจัดสรรเวลา
เพือเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจําเป็ นในการประชุมแต่ ละครัง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้
กํา หนดระเบียบวาระการประชุ มทีชัดเจนตังแต่ เรืองสืบเนื องจากการประชุ มครังทีผ่านมา เรืองเสนอเพือทราบและ
เรืองเสนอเพือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมทีครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุม เพือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติม
จากผูท้ บริ
ี ษทั กําหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครังใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัวโมง ในการประชุมกรรมการ
ทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงาน
การประชุมทีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษทั เพือให้กรรมการและผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
อนึง ในการประชุมคณะกรรมการหากมีเรืองพิจารณาเกียวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ทีมีกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหาร ทีมีสว่ นได้เสียหรือมีสว่ นทีเกียวข้องแล้ว กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณา
ในเรืองนันๆ
5.7 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
บริษทั ได้กาํ หนดแบบประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการทังคณะเพือให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน เนืองจากกรรมการเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญอย่างยิงในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการและกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-assessment) ซึงผลการประเมินนัน คณะกรรมการบริษทั ได้วเิ คราะห์และ
หาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
หัวข้อประเมินมี ดังนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้าทีของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
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ทัง 6 หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ทดีี การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลทีได้รบั อนุ มตั แิ ละ/หรือแนวปฏิบตั ทิ ดีี
(Good Practices) คะแนนเฉลีย 3.49 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
บริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) เป็ นผูก้ าํ หนด แบ่งเป็ น หมวดต่างๆ ดังนี
หมวดที 1 การควบคุมภายในบริษทั
หมวดที 2 การประเมินความเสียง
หมวดที 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
หมวดที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
หมวดที 5 ระบบการติดตาม
5.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้ าทีทบทวน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับคณะกรรมการ เพือให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.9 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยกรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดฝึ กอบรม
และพัฒนาทังภายในและภายนอกบริษทั
สําหรับกรรมการทีเข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั บริษทั ได้จดั เตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่
ได้ร บั ทราบนโยบายธุร กิจ รวมทังข้อ มูล ที เกี ยวข้อ ง เช่น โครงสร้า งทุน ผู ้ถ ือ หุ ้น ผลการดํา เนิน งานรวมทัง
กฎหมายกฎเกณฑ์ต่ า งๆ พร้อ มทังส่ง มอบคู่ม ือ สํา หรับ กรรมการ ซึงเป็ น ข้อ มูล ทีเป็ น ประโยชน์ สํา หรับ การเป็ น
กรรมการบริษัทให้กบั กรรมการ ทังนีคู่มอื กรรมการประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี สาํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษทั วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
7. หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียน
8. รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี ของบริษทั ฉบับล่าสุด
ในกรณีกรรมการทียังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดําเนินการส่งเข้ารับการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
*********************************************************
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แนวการปฏิ บตั ิ ทีดีตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี
1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสียงให้อยู่ใน
ระดับทีเหมาะสมโดยมีผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าทีสอบทานและควบคุมให้การดําเนินการเป็ นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายทีวางไว้อนั ได้แก่ การตรวจสอบด้านบริหาร ด้านปฏิบตั ิงาน และด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทังของบริษัทและบริษัทย่อย เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ได้ให้กรรมการทุกท่านทํา
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี เพือประเมินว่าแผนงานต่างๆ ทีบริษทั ดําเนินการ
อยู่ มีความรัดกุ มและเพีย งพอหรือ ไม่ เพือนํ า ผลการประเมิน มาใช้ใ นการปรับ แผนใหม่ ต่ อ ไปในการประเมิน จะ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี
- ด้านการควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทั มีการประชุมและติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั อย่างสมําเสมอ
ั
โดยรับฟงปญั หาและมีสว่ นร่วมในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจรวมถึงการกําหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและ
แจ้งผลการดําเนินงานตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพือแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษทั
มีการปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายทีเกียวกับบริษทั มหาชนและกฎหมายอืนทีเกียวข้องโดยเคร่งครัด บริษทั มีขอ้ กําหนด
เกียวกับจริยธรรมและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเน้นยําในเรืองการมีจริยธรรมในฐานะเป็ นองค์กรของมหาชน
- การประเมิ นความเสียง
บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะทํางานบริหารความเสียงตามข้อกําหนดเป็ น
ประจําทุกไตรมาสและติดตามผลการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนืองตลอดจนทําการประเมินปจั จัยความเสียง
ทังทีมาจากภายนอกและภายในโดยวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ ทีจะทําให้เกิดปจั จัยเสียงสาเหตุของปจั จัยความเสียงและ
มาตรการในการ ลดความเสียงเมือเห็นว่าสิงใดทีเป็ นสาระสําคัญจะนํ ามาหารือในทีประชุมคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารและจะแจ้งให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการการบริหารความเสียง โดยจัดประชุมหน่ วยงานทีเกียวข้องกับปจั จัย
เสียงนัน
- การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและวงเงินอํานาจอนุ มตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่มกี ารกระทําทีฝา่ ฝืนกฎหมายในปี ทผ่ี านมา
- ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
มีการจัดลําดับความรับผิดชอบในการดูแลและเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษทั อย่างชัดเจน
- ระบบการติ ดตาม
บริษทั ตระหนักถึงการควบคุมภายในทีดีย่อมสร้างความมันใจต่อฝ่ายบริหารและยังเป็ นการลดความเสียงทาง
ธุรกิจ ช่วยให้บริษทั ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมมีการปกป้องทรัพย์สนิ ทัง
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ของบริษัท และลูกค้าไม่ให้ร ัวไหล สูญหายหรือเกิดจากการทุจริต ดูแลบุคลากรให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบีย บ
ข้อบังคับทีเกียวข้อง ทังนียังเป็ นการช่วยดูแลเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ทีมีส่วน
เกียวข้องหรือเกียวโยงกับรายการทีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกียวโยงของตนใน
รายการดัง กล่ า วและต้องไม่ เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมทังได้กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูส้ อดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวซึงทีผ่านมายังไม่เคยมีปญั หา
ดังกล่าวเกิดขึน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง หากมีเรืองเกียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบ
วาระใดทีกรรมการเกียวข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียนันกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารซึงหมายรวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รทียัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะเมือมีก าร
เปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีซือขายโอน หรือรับโอน ซึงจะรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ
“รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” ซึงกําหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครัง
3. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ดําเนินงานโดยยึดมันและให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีจงึ จัดให้มกี าร
ควบคุมดูแลและป้องกันเกียวกับการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการทีเกียวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีดีโดยถือเป็ นหนึงในจรรยาบรรณสําคัญทีกรรมการและ
พนักงาน ต้องยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดเพือเป็ นทีเชือถือและไว้วางใจของผูท้ มีี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึงมีหลักเกณฑ์ที
สําคัญดังนี
- คณะกรรมการรบริษทั ได้กาํ หนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการทีเกียวโยง
กันและกําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการทีต้องผ่านการกลันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ-หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
- กํา หนดให้ก รรมการ ผู้บริห าร หรือ พนัก งานทีมีผ ลประโยชน์ เ กียวข้อ งกับ ธุ ร กรรมทีทํา กับ บริษัท
หรือบริษทั ย่อยของบริษทั จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาหรืออนุ มตั ธิ ุรกรรมดังกล่าวและให้การกําหนด
ราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมยุตธิ รรมตามเงือนไขการค้าโดยทัวไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลทัวไป
- กําหนดให้มกี ารนําเสนอรายการทีเกียวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุ ม ัติต่ อ คณะกรรมการบริษัท ตามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การทีดีแ ละตามหลัก เกณฑ์ที
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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-

-

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดหลักการให้สามารถทํา รายการทีเกียวโยงกันได้ร ะหว่ างกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องของบริษัททีทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนันมี
ข้อตกลงทางการค้าเหมือนทีทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
ในการทําธุร กรรมระหว่ างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุร กรรมระหว่ างกัน ของบริษัทย่ อยของบริษัท
บริษัทกําหนดให้เป็ นธุรกรรมทีมีเงือนไขหรือข้อกําหนดทีเป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีทํากับบุคคล
ทัวไปทีมีความเสียงในระดับเดียวกันหรือเป็ นกรณีทได้
ี รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรรมการ
บริษทั ย่อยตามแต่กรณี

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและการดําเนิ นงานของบริษทั
บริษัท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิเ นิ ล จํ า กัด (มหาชน) มีน โยบายดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Corperate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุ นการดําเนินกิจกรรม
เพือสัง คมและชุ ม ชนโดยรอบ รวมทังใส่ใ จดูแลสิงแวดล้อมอย่ า งต่ อเนื อง โดยยึด หลัก การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ทีโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนที
บริษทั ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติตามหลักการ ดังนี
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
เพือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่ อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิงแวดล้อมบริษทั จึงกําหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึนเพือให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ซึง
บริษทั นําข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เดิมมาปรับปรุงในปี 2550 และประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับ
บริษทั ฉบับปรับปรุงมาใช้อย่างเป็ นทางการในปี 2551 จนถึงปจั จุบนั ดังนี
คูม่ ือจริยธรรมในการดําเนิ นธุรกิ จ มีดงั นี
1. มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ รวมทังพัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมันคง
2. ดําเนินการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเต็มที
3. ปฏิบตั หิ น้าทีโดยยึดหลัก ซือสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และโปร่งใส เพือผลประโยชน์แก่ทุกฝา่ ยทีเกียวข้อง
กับองค์กร
4. องค์กรยึดมันในกฎหมาย และมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินอย่างโปร่งใส
5. ไม่นําสารสนเทศภายในทียังไม่ได้เปิ ดเผย หรือข้อมูลทีถือเป็ นความลับขององค์กรไปหาประโยชน์ใส่ตนและ
ผูเ้ กียวข้อง หรือนําไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกทีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิ จ
บริษัทได้กําหนดให้สํานักเลขานุ การบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีเป็ นหน่ วยรับร้องเรียน
ด้านจริยธรรม ซึงพนักงาน ผูเ้ กียวข้อง และ/หรือผูป้ ระสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที
อยู่ทางไปรษณีย์
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การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
การแต่งตังกรรมการของบริษทั เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรร
หาและคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ ทังนี ณ ปจั จุบนั (วันที 11 มกราคม 2560) คณะกรรมการบริษทั มีจํานวน 15 ท่าน
ประกอบด้วย
ก. กรรมการทีเป็ นอิสระ 5ท่าน ซึงมีจาํ นวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
ข. กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร 5ท่าน
ค. กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 5ท่าน
ดังนัน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถมันใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุ้นได้
อย่างเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลทีเหมาะสม
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายเพือแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี
ผูถ้ ือหุ้น
1. สร้างผลตอบแทนทีเจริญเติบโตอย่างมันคงและเหมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
2. ปฏิบตั หิ น้าทีอย่างมืออาชีพอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพือสร้างความมันใจแกผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
4. จัด ทํ า รายงานสถานะขององค์ก รอย่ า งสมํ าเสมอและครบถ้ ว นตามความเป็ น จริง แก่ ผู้ถือ หุ้น และ
ผูเ้ กียวข้อง
5. ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศแก่ผไู้ ม่เกียวข้องโดยมิชอบ
6. ไม่ดาํ เนินการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรโดยไม่ได้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อน
คู่ค้าและเจ้าหนี
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สจุ ริตในการค้ากับ คู่คา้ หรือเจ้าหนี
2. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงกับคู่ค้าและเจ้าหนีอย่างเทียงตรงและเคร่งครัดในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไข
ต่างๆ ได้ ต้องรีบแจ้งคู่คา้ หรือเจ้าหนีโดยเร็วเพือรวมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปญั หา
3. เสนอข้อมูลทีเกียวข้องแก่ค่คู า้ และเจ้าหนีอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
พนักงานและลูกจ้าง
1. ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ของพนักงานแต่ละคน
2. การให้รางวัล หรือลงโทษพนักงานต้องใช้ความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องกระทําด้วยความสุจริต
3. ให้ความสําคัญแก่การฝึกอบรมแก่พนักงาน เพือพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน
4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับต่างๆ และสวัสดิการของพนักงาน
5. รักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานเพือความปลอดภัยแก่สขุ ภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทาง พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขของบริษทั อย่างทัวถึง
7. เผยแพร่ขอ้ ปฏิบตั แิ ละจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนเพือนําไปปฏิบตั ใิ นการทํางานของพนักงาน
8. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนบนพืนฐานของศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลียง
กระทําการใดๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพการงานของพนักงาน
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9. ไม่นําข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึงเป็ นประโยชน์แก่องค์กรทีตังอยู่บนหลักเหตุและผล
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับทีเหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลียนแปลงโครงสร้าง
และการจัดระเบียบองค์กรนันจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทังปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มนี โยบายรับพนักงานทีมีอายุตํากว่า 15 ปี
ไม่มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี หรือแรงงาน
ทาส และการค้ามนุษย์ทเกี
ี ยวข้องกับการใช้แรงงานทีไม่ถูกต้อง
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับด้านบุคลากร การดูแลเกียวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยใน การ
ทํางาน สภาพความเป็ นอยู่ทดีี ย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทํางาน ดังนันบริษทั จึงมีการดูแลเรือง
สวัสดิการของพนักงานเพิมขึนนอกเหนือจากสิงทีต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสําคัญแก่ลกู ค้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทีดีเลิศและเหมาะสม
2. จัดระบบทีสามารถให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอ
ข้อแนะนําทีเป็ นประโยชน์เพือดําเนินการตอบสนองแก่ลกู ค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้า
ั
เพือทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญหา
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลกู ค้าอย่างเทียงตรงถูกต้องเป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสําคัญและไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้ กียวข้องไม่ว่า
กรณีใดๆ
การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
เนืองจากบริษัท ดําเนิ นธุ รกิจขนถ่ ายสินค้าขึนเรือเดินสมุ ทร ซึงบริเวณสถานทีประกอบการตังอยู่ริมแม่นํ า
เจ้าพระยา ตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากนําตาล ตังอยู่ตดิ กับชุมชนทีมีผอู้ าศัยกันมา
เป็ นเวลานาน ดังนันการดําเนินธุรกิจบริษทั มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึงมีความสัมพันธ์กนั
อย่างแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็ นดังนี.- ในด้านของเศษขยะ ของเสีย สิงปฏิกลู นํามัน หรือสารเคมีต่างๆ บริษทั จัดให้มกี ารดูแลอย่าง
รัดกุมป้องกันมิให้มีการตกหล่นหรือไหลลงสู่แม่นํา มีการว่าจ้างพนักงานดูแลการจัดเก็บและ
รักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการทีรับผิดชอบดูแลเกียวกับการเก็บขยะ
สิงปฏิกูลต่ างๆ ภายในบริเวณและส่วนทีอยู่ติดกับชุ มชนทีพักอาศัย ให้สะอาดเรียบร้อยอย่า ง
สมําเสมอ
- จัดทําและดูแลเกียวกับท่อระบายนํา จัดทําบ่อพักเพือดักไขมันและบําบัดนํ าเสีย มีการนํ าตัวอย่าง
นํ าจากจุ ดต่ างๆส่ง ไปตรวจสอบคุณ ภาพให้อ ยู่ใ นมาตรฐานโดยตรวจวัด ค่า Ph, BOD,
Ammonium-Nitrogen, Suspended และอืนๆ เป็ นประจําทุก 3 เดือน
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- จัดการดูแลผลกระทบเกียวกับเสียงในขณะปฏิบตั งิ านเพือมิให้รบกวนคนทีพักอาศัยในบริเวณ
ข้างเคียง
- สร้างเขือนคันล้อมรอบถังกากนําตาลด้วยวัสดุทมีี ความมันคงแข็งแรงสําหรับรองรับปริมาณสินค้า
ทีอาจมีการล้นหรือรัวจากถังเก็บ
การร่วมพัฒนาชุมชุนหรือสังคม
บริษทั กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพือเป็ นนโยบายให้กรรมการและพนักงานได้ปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนับสนุนกิจการใดๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลียงการกระทําการใดๆ ทีส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิงแวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆทีเกียวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและ
ความมันคงของประเทศ
4. สร้างจิตสํานึกและปลูกฝงั ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
5.การดําเนิ นการในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
บริษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ สังคมและสิงแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษทั ฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียกุล่มต่างๆ ของบริษทั ฯ บริษัทมีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือป้องกันคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ เพือให้การ
ตัด สิน ใจและการดํา เนิ น การทางธุ ร กิจ ทีอาจมีค วามเสียงด้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัปชัน ได้ร ับ การพิจ ารณาและปฏิบ ัติ
อย่างรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้ประกาศนโยบายเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต เมือวันที 28 พฤษภาคม 2558 และจะปฏิบตั ิ
เพือให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยภายในปี พ.ศ.2561
6. รายการระหว่างกัน
นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
การอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน บริษัท มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการ
ระหว่ า งกัน เพือควบคุ ม การทํา รายการระหว่ า งกัน ของบริษัท หรือ บริษัท ร่ ว มกับ บุ ค คลทีอาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตโดยให้เป็ นไปตามประกาศหรือ
หลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี บริษัท จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการระหว่างกันทีเกิดขึนโดยพิจารณาจากเงือนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาดและมี
การเปรียบเทียบราคาทีเกิดขึน กับบุคคลภายนอกในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบไม่
ี
มคี วามชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนบริษทั จะนําบุคคลทีมีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้น ซึงมีความเป็ นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนํ าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ
นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ติ ามแต่กรณี
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นอกจากนี บริษัท มีก ารกําหนดมาตรการไม่ ให้ผู้บริห ารหรือ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการอนุ มตั ริ ายการทีตนเองมีส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อม อีกทังคณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาดูแลบริษัท
ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของ
ตลาด-หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียว
โยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปของทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริษทั หรือบริษทั ร่วม รวมทังปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีที
กําหนด
โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีทกํี าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญ ชีโดยเคร่ ง ครัด
และจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินทีได้รบั การ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี
แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคต เงือนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัวไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงือนไขตลาดทีเหมาะสม ทังนีบริษทั และ/หรือกลุ่มบริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน
ด้วย หากมีรายการใดทีเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นผู้ให้ความเห็นเกียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนํ าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถอื หุ้นตามแต่กรณี ทังนีกลุ่ม
บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัททีเกียวข้อง และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทีเกิดขึน
ต่อเนือง ในอนาคต ซึงหากรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้าทัวไปมีเงือนไขเป็ นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ และเพือความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกัน
อย่างชัดเจน มีความเป็ นธรรมสอดคล้องกับราคาตลาดและสอดคล้องพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.
2551 (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 มาตราที 89/12 (1)อีกทังบริษัท จะนํ าเสนอรายการดังกล่าวทีเกิดขึนต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือพิจารณาและสอบทานการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที
เกิดขึนทุกไตรมาส
สําหรับการทํา รายการระหว่า งบริษัท กับ บริษัท ย่อ ย บริษัท ทีเกียวข้อ งและบุค คลทีอาจมีค วามขัด แย้ง
ทีไม่เป็ นไปตามเงือนไขการค้าปกติ บริษทั จะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นถึงความจําเป็ น
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันทีเกิดขึนให้เป็ นไปตามราคาตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก ทังนีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษทั จะนําบุคคลทีมีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ น
ต้น ซึงมีความเป็ นอิสระจากบริษทั และเป็ นบุคคลทีไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็น
เกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่า งไรก็ต าม รายการระหว่า งกัน ทีอาจก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที อาจเกิด ขึนใน
อนาคต บริษทั มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริหาร กรรมการ หรือผู้มสี ่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุ มตั ิรายการทีตนเองมีส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อม ทังนี คณะกรรมการบริษัท จะเข้ามาควบคุมให้บริษัท
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกํากับตลาดทุนของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที
เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยตาม
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ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกํากับตลาดทุนของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานทีเกียวข้องตลอดจน
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทกํี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
หลักการเกี ยวกับข้อตกลงทางการค้าที มีเงือนไขการค้าโดยทัวไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั และ/หรือ
บริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พรบ.) ทังนี ภายใต้มาตรา 89/12 แห่งของ พรบ. ฉบับ
ที 4 (แก้ไขเพิมเติม พรบ.) ซึงกําหนดวิธกี ารในการทําธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการผูบ้ ริหารหรือ
บุคคลทีมีความเกียวข้อง (ตามทีนิยามไว้ในพรบ.ดังกล่าว) ("รายการระหว่างกัน") โดยได้กาํ หนดว่า
“มาตรา 89/12 กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องจะกระทําธุรกรรมกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ได้ต่อเมือธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
(1) ธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ชู นจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือ
บุคคลทีมีความเกียวข้องแล้วแต่กรณีและเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือ
เป็ นไปตามหลักการทีคณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้แล้ว
(2) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
(3) ธุรกรรมทีคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึงของบริษทั หรือคู่สญ
ั ญาทังสองฝา่ ยมีสถานะเป็ น
(ก) บริษทั ย่อยทีบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ย่อย
หรือ
(ข) บริษทั ย่อยทีกรรมการผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องถือหุน้ หรือมีสว่ นได้เสียอยู่ดว้ ย ไม่
ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมไม่เกินจํานวน อัตรา หรือมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(4) ธุรกรรมในประเภทหรือทีมีมลู ค่าไม่เกินจํานวนหรืออัตราทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดให้ธุรกรรมทีกําหนด
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการด้วยก็ได้"
ดังนันเพือให้สอดคล้องกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงกําหนดหลักการในการเข้าทําธุรกรรมทีเป็ นรายการระหว่างกันดังนี
"ให้ฝ่า ยบริห ารสามารถอนุ ม ัติก ารเข้า ทํา รายการระหว่ างกัน ระหว่ า งบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีดําเนินการอยู่ในปจั จุบนั และจะต้อง
ดําเนินการต่อไปรวมทังรายการทีจะมีขนในอนาคต)
ึ
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั และทีประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีทีรายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับ
คู่ส ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เ ดีย วกัน ด้ว ยอํา นาจต่ อ รองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีส ถานะเป็ น
กรรมการผูบ้ ริหาร หรือเป็ นบุคคลทีเกียวข้อง ทังนีให้ฝ่ายบริหารจัดทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกันเพือเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทีประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส "
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