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นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy)
หลักการกากับดูแลกิ จการ
หมวดที่ 1 สิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ตนของผูถ้ ือหุ้น (Right of Shareholders)
1.1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัท มีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รบั สิทธิพ้นื ฐานต่ าง ๆ
ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือได้โดยให้สทิ ธิใน
การซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ได้อย่างเป็ นอิสระการได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็ นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั เช่นการเลือกตัง้ กรรมการ
การอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและอื่น ๆ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตามจานวน
หุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเ่ ป็ นการจากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
1. ให้ขอ้ มูลทีส่ าคัญและจาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงั คับให้ต้องเปิ ดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใ ด
มีความจาเป็ นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องรับรู้ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และข่าวบริษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอเกีย่ วกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้ยงั ได้ชแ้ี จง
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
สาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ได้อกี ด้วย
บริษทั ได้กาหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชี และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็ นเรื่องทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ ้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั
จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป
1.2 การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้อานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพน้ื ฐานต่าง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สทิ ธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี น
ถืออยู่ได้อย่างเป็ นอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การแสดงความคิดเห็นในที่
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ประชุม อย่างเป็ นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผล
การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและอื่น ๆ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยหุน้
แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเ่ ป็ นการจากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่ าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่ าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริม
และอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลทีส่ าคัญและจาเป็ นสาหรับผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงั คับให้ตอ้ งเปิ ดเผย แต่หากบริษทั เห็นว่าเรื่องใด
มีความจาเป็ นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าว
บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอเกีย่ วกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าโดย
บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนี้
ยังได้ช้แี จงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนใน
เอกสารทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปกับหนังสือนัดประชุม
3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จ ัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ได้อกี ด้วย
4. ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุ
มและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
์
รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ผู้ถือหุ้นต้องถือหุน้ อย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย
รวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีเ่ สนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ น
เวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อ เข้า รับ เลือ กตัง้ เป็ น กรรมการล่ วงหน้ า เพื่อ ให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้กลันกรองเสนอต่
่
อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา โดยในกรณีท่บี รรจุเป็ น วาระการประชุม
บริษทั จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษัท
ปฏิเสธไม่รบั เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพื่อให้บรรจุเป็ นวาระ บริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ทราบ โดยบริษทั ได้จดั ทาแบบฟอร์มสาหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย
5. ในวันทีป่ ระชุมบริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ใน
การใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคานวณหักออกจากผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเพื่อนามาคานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุมผู้ถอื หุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได้
6. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี จะมีกรรมการทีค่ รบออกตามวาระจานวนหนึ่งในสามของจานวนคณะกรรมการ
ทัง้ หมด ซึ่งจะมีการเลือกตัง้ ในวันประชุม บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ ละ
บุคคล ให้เข้ารับการเลือกตัง้ ได้อย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้กาหนดให้มวี าระเกี่ยวกับค่าตอบแทน
Version TSTE-SC.2020

2

7.
8.

9.
10.
11.

ของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคณะจะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
เป็ นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษทั ฯ กาหนดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ น
ผูส้ งั เกตุการณ์ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุ้น และเปิ ดเผย
ให้ทป่ี ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่าง ๆ อย่าง
อิส ระก่ อ นการลงมติ ในวาระใดๆ นอกจากนั น้ บริษั ท ได้ ใ ห้ ข้อ มู ล รายละเอีย ดในเรื่อ งดั ง กล่ า ว
อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จดั เตรียมบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละสาขาเป็ นผูใ้ ห้คาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ในวาระใด ๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอให้มกี ารลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้ หากผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ
และมีผถู้ อื หุน้ 5 คนรับรอง เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้พจิ ารณาตามลาดับในระเบียบวาระทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลาดับวาระดังกล่าวและไม่มกี ารขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่อง
อื่น ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด
บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องได้

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัท ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดยเฉพาะกับผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เช่น
1. ในการประชุมผู้ถอื หุ้น บริษัทฯ ให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หุน้ ทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อ
หนึ่งเสียง ทัง้ นี้ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่ อ สื่อ สาร
ระหว่างกันได้
2. การกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึง่ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาดาเนินการให้เหมาะสมใน
แต่ ละเรื่อ ง เช่ น หากเป็ น ข้อ ร้อ งเรีย นก็จ ะดาเนิ น การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง และหาวิธีก ารเยีย วยาที่
เหมาะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะทีก่ รรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญทีม่ ผี ลต่อ
ผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
3. คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงการงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด ก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่ าว
(Blackout Period) จนถึงวันทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไว้แล้ว
4. ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อ งซึง่
หมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายจัดการและพนักงานในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
5. สาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะรู ปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ กาหนดทิศทางการลง
คะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กาหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทยังให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริม่ ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสาหรับ
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วาระทีอ่ ยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุม
และออกเสียงเป็ นต้นไป เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
6. เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ได้เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
แต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวันทาการถัดจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
7. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสาคัญ ได้แก่ มติทป่ี ระชุมและผล
การลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจานวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละ
วาระ ค าถาม ค าชี้แ จงและความคิด เห็นของที่ป ระชุมและจัด ส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงาน
ทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ส่งรายงานการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
1.บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ าที่ในการจัดท ารายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ท่อี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่
บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีสดั ส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใน
นิติบุคคลนัน้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีท่มี ี
บุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทัง้ นี้ การรายงานกรณีทม่ี บี ุคคล
อื่น (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไว้แทนนัน้ ให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถอื
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2.บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ จัดทาและ
เปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงาน
คณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้
ให้แก่เลขานุ การบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการทราบต่อไป
3.บริษทั ฯ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ นาข้อมูล
นัน้ ไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุค คลอื่น
รวมทัง้ บุคคลในครอบครัว ทีอ่ าจนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึง่ หากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน้ ทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ผูร้ บั ข้อมูลทีน่ าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามทีก่ ฎหมายทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ถือว่าเป็ นความผิดทาง
วินัย ตามข้อ บัง คับการทางานของบริษัท ฯ โดยจะพิจ ารณาลงโทษตามควรแก่ กรณี ได้แ ก่ ก ารตัก เตือ นด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
กระทาการ หรือยินยอมให้ผู้อ่นื ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวกระทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2
สัปดาห์ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่
ควรซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
นับแต่ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สู่สาธารณะผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4.บริษัทฯ ห้ามมิใ ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ลาออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษทั ฯ และคู่คา้ ของบริษทั ฯ
5.กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที่
เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การ
ดาเนิ น ธุ ร กิจของบริษัทฯ เท่ า นัน้ โดยมิให้ขดั ต่ อ พระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงงานของบริษทั ฯ นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่
บริษทั อื่นทีต่ นเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
หมวดที่ 3 สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Roles of Stakeholders)
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยาบรรณฉบับนี้มแี นวปฏิบตั ติ ่อผู้
มีสว่ นได้เสียทีก่ ว้างขึน้ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
รวมทัง้ บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ นและเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ าย การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ บุคลากรของบริษทั (กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน) ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการ
ค้า สิง่ แวดล้อม สังคมและส่วนรวม ดังนี้
การปฏิ บตั ิ ความรับผิดชอบผูถ้ ือหุ้น
1. สร้างผลตอบแทนทีเ่ จริญเติบโตอย่างมันคงและเหมาะสมแก่
่
ผถู้ อื หุ้นทัง้ รายใหญ่ และรายย่อย ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว
2. ปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่ า งมือ อาชีพ อย่ า งเต็ม ความรู้ ความสามารถ และความระมัด ระวัง โดยยึด มัน่
การปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผู้ถือหุน้ และปฏิบตั ติ ่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย มกัน โดยใช้ ช่ อ งทางในการสื่อ สารต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์
4. จัด ท ารายงานสถานะขององค์ ก รอย่ า งสม่ า เสมอและครบถ้ ว นตามความเป็ นจริง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูเ้ กีย่ วข้อง
5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6.
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผย
ต่ อสาธารณะ และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
องค์กร
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การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญยิง่ ทีจ่ ะนาพาบริษทั ไปสู่ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมายที่ไ ด้ ก าหนดไว้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด บริษัท จึง ได้ก าหนดนโยบาย
ทีจ่ ะให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อพนักงานดังนี้
1. บริษทั ฯ จัดให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน และให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน โดย
มีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและสภาวะ
เศรษฐกิจการว่าจ้าง
2. บริษัท ฯ ดูแ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการทางานให้มีค วามปลอดภัยต่ อ ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้
อาชีวอนามัยของพนักงาน
3. บริษัท ฯ จัด สถานที่ท างานให้มีค วามสะดวกสบายเหมาะสมกับ สภาพของงานที่ท า พร้อ มสร้า ง
บรรยากาศในสถานทีท่ างานให้พนักงานรูส้ กึ อยากทางานร่วมกับบริษทั อย่างเต็มที่
4. บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
และจัดให้มีการป้ องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์ก รอย่ างเป็ น รูปธรรม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้
พนักงานสามารถร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
5. บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นระบบ
ทัง้ การสรรหา การพัฒนาความรู้ศกั ยภาพและความสามารถ การประเมินผล การแต่ งตัง้ โยกย้าย
รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานทีช่ ดั เจน มีการปฏิบตั โิ ดยความสุจริตใจ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐาน
ของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
6. บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานของศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบตั เิ พียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา
สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด และหลีกเลีย่ ง กระทาการใด ๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมันคง
่
ในอาชีพการงานของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสาคัญแก่ลกู ค้าเป็ นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ได้แก่
1. มุ่งมันในการพั
่
ฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีท่ ท่ี นั สมัย
และมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000,
GMP, HACCP, HALAL เป็ นต้น
2. จัดระบบทีส่ ามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่อง และความไม่พอใจในการบริการ และเสนอ
ข้อแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อดาเนินการตอบสนองแก่ลกู ค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้า
เพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา รวมถึงการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเทีย่ งตรง ถูกต้อง เป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใด ๆ และไม่
นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้า และไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า
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ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
1. บริษัทฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า โดยปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
2. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงกับคู่คา้ อย่างเทีย่ งตรงและเคร่งครัดในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ต่าง ๆ ได้ตอ้ งรีบแจ้งคู่คา้ โดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปั ญหา
3. บริษทั ฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคู่คา้ โดยปฏิบตั กิ บั คู่คา้ อย่างเสมอภาคบน
พืน้ ฐานทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรมและการดาเนินงานอย่างโปร่งใส บริษทั ฯ กาหนดคุณสมบัตคิ ่คู า้ โดยคู่คา้
ต้องมีช่อื เสียงที่ดี มีจริยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ และไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
และแรงงาน
4. บริษทั ฯ ดูแลคู่คา้ เสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าทีเ่ ติบโตไปด้วยกัน พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โอกาสกับผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
1. บริษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในแง่
การชาระหนี้ และเงื่อนไขการค้าประกัน รวมทัง้ เงื่อนไขอื่น ๆ ทีก่ าหนดไว้ร่วมกัน
2. บริษัทฯ บริหารเงินทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อความมันคงและแข็
่
งแกร่ง เพื่อป้ องกันมิให้
บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลาบากในการชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคล่อ งเพื่อ
เตรียมพร้อมในการชาระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
3. หากเกิดกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้โดยเร็ว
เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาบนพืน้ ฐานการเจรจาตกลงร่วมกัน
4. บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทาให้
เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
1. บริษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม และประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี
2. บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จทีจ่ ะทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
3. บริษทั ฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน และดาเนินธุรกิจอย่างโปรงใส รวมถึงส่งเสริม
การค้าเสรี
4. บริษัทฯ สนับสนุ นการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็ นประโยชน์ เพื่อผู้บริโภค มิใช่เป็ นไปเพื่อการ
ผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกาหนดราคา
สินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ ริโภคในภาพรวม
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ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพย์สนิ ของบริษัทหมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ยงั รวมข้อมูลเอกสารสิทธิสิ์ ทธิบตั ร
ลิขสิทธิ ์ และความลับต่าง ๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องไม่นาทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของ
บริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผูอ้ ่นื ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจแล้วเท่านัน้ มีหลักปฎิบตั ิ
ดังนี้
1. พนักงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบมิให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั สูญเสีย สูญหาย หรือเสื่อมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรัพย์สนิ และทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้ พลังงานต่าง ๆ ของบริษัทควรนามาใช้ในการดาเนินกิจการ
ของบริษทั เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและคุม้ ค่าทรัพย์สนิ สูงสุด
2. พนักงานไม่ควรกระทาการปรับเปลีย่ น แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษทั ก่อนได้รบั อนุ ญาตจากผูท้ ม่ี ี
อานาจแล้วเท่านัน้
3. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษทั โดยมิชอบ
4. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนาโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อโปรแกรมผิดกฎหมาย
ใดๆ มาลงในเครื่องของบริษทั
4.1 ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลี่ยงเว็ บไซต์ท่ไี ม่ควรดัง นี้
เว็บไซต์ผดิ กฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ทล่ี ะเมิดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
4.2 ห้ามผูบ้ ริหาร และพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ทีใ่ ช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของ
บริษทั แก่ผอู้ ่นื เว้นแต่เป็ นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้วเท่านัน้
5. บริษทั ฯ กาหนดให้บุคลากรของบริษทั (กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน) เคารพทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
หรือลิขสิทธิของผู
์ อ้ ่นื รวมทัง้ การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิของผู
์ อ้ ่นื
การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม
บริษทั จะดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญและยึดมันในการดู
่
แลรักษาสิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นธุรกิจของบริษทั เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้
1. บริ ษั ท จะปฎิ บ ั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิง่ แวดล้อมในการทางานอย่างเคร่งครัด
2. บริษทั จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ลูกค้า และบุคคลผูม้ าติดต่องานอยู่เสมอ
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิง่ ต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
4. สนับสนุนกิจการใด ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. หลีกเลีย่ งการกระทาการใด ๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
6. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใด ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและความ
มันคงของประเทศ
่
ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม เสมอภาค โดยการใช้
จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
7. สร้างจิตสานึกและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถ
ควบคุม และ/หรือ ลดมลภาวะได้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ และผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ให้ความสาคัญกับเรื่องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็ นเรื่องทีม่ ผี ลการกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทัง้ ที่เป็ น
สารสนเทศทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีสาระสาคัญครบถ้วนเพียงพอ
เชื่อถือได้และทันเวลาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทัง้ นี้ในการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
บริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือกรรมการรองผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าเนินการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือ บุคคลากร
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนัน้ ยังมีสานักเลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญบริษทั ได้ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
2) งบการเงินของบริษทั
3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั และอื่นๆ
2. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ซึง่ มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์
6. ช่องทางอื่นใดในอนาคตทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาว่าเหมาะสมตามสมควร
บริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและ
ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ากฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั นิ ัน้ มีความ
ทันสมัยและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. เปิ ด เผยข้อ มูล แบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือ น และรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล ทัง้ นี้ หากใน
อนาคตกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่ก าหนดโดยสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปิ ดเผยข้อมูล เป็ นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
3. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ค่กู บั รายงานผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
4. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจานวนครัง้ การเข้าประชุม
เป็ นรายบุคคล
5. เปิ ดเผยโครงสร้างการดาเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์
บริษทั
6. เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
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รายบุคคล
7. เปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกีย่ วกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุน้
วิสยั ทัศน์ นโยบายการกากับดูแล จรรยาบรรณต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารทีเ่ ผยแพร่
8. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนทีแ่ ต่ละ
คนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
9. กาหนดระเบียบการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบปฏิบตั ใิ นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บ ริห ารซึ่ง สอดคล้อ งกับ กฎหมายเกี่ย วกับหลัก ทรัพ ย์แ ละหลัก การก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยระเบียบข้างต้น
มีหลักการทีส่ าคัญดังนี้
- จัดระบบงานสถานทีป่ ฏิบตั งิ านการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิ ดเผยไปยังบุคคลอื่นและการใช้
ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทาได้เฉพาะผูท้ จ่ี าเป็ นต้องรูห้ รือต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเท่านัน้
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทารายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
อันเป็ นสาระสาคัญต่ อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ยี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือนาข้อมูลภายในนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์
- กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ ้องรายงานการถือหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะและรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครัง้ เมื่อมีการ ซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดและต้องสาเนา
รายงานข้างต้น ต่อเลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย นอกจากนี้บริษทั ยัง
กาหนดให้พนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญตามเกณฑ์ท่กี าหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าว ของตน ของคู่สมรสและของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อหน่วยงานกากับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ด้วย
- ในการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษัทได้กาหนด ช่วง
ระยะเวลาทีจ่ ากัดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
โดยให้งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนวันที่บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในปี ท่ผี ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
10. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องครัง้ แรกต่อเลขานุ การ
บริษทั เพื่อรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด พ.ศ.2535
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์โดย
ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดู ข้อ มู ล ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท www.tstegroup.com ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ผู้ อ านวยการฝ่ าย
021834567 ต่อ 2030
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณสมบัตเิ ฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุทจ่ี าเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทา
ตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติ
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เหมาะสมตอบสนองตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสีย และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้ บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจและหน้าทีก่ ากับดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขต
ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ ทุกรายโดยทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้กากับดูแลการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทด้วยความเป็ นอิสระเที่ยงธรรมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มปี ระโยชน์ร่วมทุกรายโดย
คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ซ้าซ้อนกับกรรมการผู้จดั การและคณะกรรมการ
บริหาร
บริษัทฯ กาหนดให้มจี านวนกรรมการบริษทั เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
โดยพิจารณาจานวนกรรมการตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ กาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัท จะต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 โดยที่กรรมการอิสระต้องเป็ นผู้ทม่ี คี วามเป็ น
อิสระจากฝ่ ายจัดการ และไม่มคี วามเกีย่ วข้องส่วนตัว ความเกีย่ วข้องทางธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ กับบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ไม่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เฉพาะราย ไม่มคี วามผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษทั ทาให้สามารถ
ใช้วิจ ารณญาณได้อ ย่า งเป็ น อิสระ และสามารถปกป้ องผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ทุก รายได้อ ย่า งเท่า เทียมกัน ซึ่ง
กรรมการอิสระของบริษทั ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คือ ไม่ได้มกี ารถือหุ้นในบริษทั เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ (เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ที่มสี ทิ ธิออกเสียงไม่มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท ในลัก ษณะที่มีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงาน และ /หรือ การให้บ ริก ารวิช าชีพ รวมทัง้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
กรรมการบริษทั มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
บริษทั โดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้าง
การได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนาเสนอมุมมองทีเ่ ป็ นประโยชน์เกีย่ วกับความเสีย่ งที่
สาคัญ นอกจากนี้กรรมการบริษทั ทุกท่านเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่า
ด้วยบริษทั มหาชนจากัดและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับทีร่ ะบุ
ถึงขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั การได้รบั คาแนะนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงือ่ นไขต่างๆ
ในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการได้รบั การทาความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้กรรมการบริษัทแต่ละบุคคลควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งในคราวแรก 3 ปี กรรมการทีอ่ อกตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งต่อได้หากผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นกรณีทจ่ี ะมีการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ใหม่ คณะกรรมการบริษทั จะต้อง
สรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดารงตาแหน่ ง และบุคคลที่จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั นัน้ ต้องไม่ดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกเหนือจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อย
กว่าสองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
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จานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่และกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการดารงตาแหน่ งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนแทน
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลให้ผบู้ ริหารปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์และแผนงานทีก่ าหนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด โดยคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายอานาจและ
ความรับผิดชอบในบริหารงานประจาวันไปยังกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงตามลาดับรวมทัง้ การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน
คณะกรรมการบริษัท ได้จ ัด ให้มี ส านั ก เลขานุ ก ารบริษัท ในการท าหน้ า ที่ใ นการแนะน าและช่ ว ยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท โดยรับผิดชอบในการดาเนิน การเพื่อให้เ กิดความมันใจว่
่ า บริษัทปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
กระบวนการกากับดูแลกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีท่ ก่ี าหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด ทัง้ ยังทาหน้าทีใ่ นการ
ประสานงานและช่วยเหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั ิ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความ
เสีย่ งในปั จจุบนั และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และควรสนับสนุนให้มกี ารจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
กลยุทธ์สาหรับระยะปานกลาง 3 – 5 ปี และส่งเสริมการสื่อสารให้เป้ าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ
และการดาเนินงานของบุคคลากรทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั รวมทัง้ มติทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. ก าหนดนโยบายและทิศ ทางการด าเนิ น งานของบริษั ท และก ากับ ดู แ ล (Monitor and Supervise)
ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม มูลค่ า
ทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ให้แก่กจิ การและสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดาเนินการ
3.1 เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.2 การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินรวม
ล่าสุด
3.3 การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สาคัญที่มมี ูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตาม
งบการเงินรวมล่าสุด
และในกรณีดงั ต่ อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
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(ฉ) การใดที่พ ระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพย์ หรือ ประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนดให้ต้อ งได้ร ับมติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการ
กาหนดค่าตอบแทนสรรหาและกาหนดผูส้ บื ทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
5. ดูแ ลให้ม กี ารกากับ ตรวจสอบ ทัง้ จากผู้ต รวจสอบภายใน และผู ้ส อบบัญ ชีภ ายนอกให้ทาหน้า ที่
อย่างมีประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบการเงินประจาไตรมาสรายงวดและประจาปี และดูแลให้มกี ารจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
7. คณะกรรมการจะดาเนินการจัดให้มกี ารประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีท่มี ีเรื่องที่จะต้องให้
คณะกรรมการพิจ ารณาซึ่ง ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาที่เ หมาะสมในการประชุ ม ประจ าเดือ นก็จ ะจัด ให้มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพิม่ ขึน้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
- มีการกาหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น
ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ
- การพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
- เปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างมีอสิ ระ
- กาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจทีถ่ ูกต้องแม่นยา
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจมีความ
สนใจในกิจการของบริษทั ทีต่ นเองเป็ นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายในไม่เกิน
สี่เ ดือ นนั บ แต่ ว ัน ปิ ด บัญ ชีท างบดุ ล งวดสิ้น ปี ข องบริษัท การประชุ ม คราวอื่น ๆ ให้เ รีย กว่ า การประชุ ม วิส ามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษทั
เสนอต่อ ทีป่ ระชุม ผู ถ้ อื หุ น้ ในการประชุม สามัญ ประจ าปี เ พื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั งิ บดุล และบัญ ชีก าไรขาดทุน นี ้แ ละ
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้ ก่อนการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงานวาระ
ของการดารงตาแหน่ งอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามมติอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทก่ี รรมการดารงตาแหน่งจน
ครบวาระ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจะพิจ ารณาผลการดาเนินงานของกรรมการทีค่ รบวาระว่ากรรมการผูท้ ค่ี รบวาระนัน้
ได้สละเวลาในการปฏิบ ัติหน้ า ที่ตามบทบาทหน้ า ที่แ ละความรับผิด ชอบได้อ ย่า งเต็มความสามารถหรือ ไม่ ซ่งึ เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการผู้ท่คี รบวาระนัน้ ให้กลับเข้ าดารง
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ตาแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่งและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออก
จากการเป็ นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษทั
กรรมการอิ สระ
บริษทั ได้กาหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษทั และแนวทางปฏิบตั ขิ อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ นักลงทุนและรักษาสมดุลของ
การบริห ารที่ด ี บริษ ัท จึง กาหนดให้คาว่า “กรรมการอิ ส ระ” หมายความถึง กรรมการที่ไ ม่ทาหน้า ที่จ ดั การของ
บริษัท บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมและเป็ นผูซ้ ง่ึ
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะทาให้มขี อ้ จากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
บริษทั กาหนดคุณสมบัตขิ อง กรรมการอิสระของบริษทั เข้มกว่าคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้.1. เป็ นบุคคลทีถ่ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ในเครือบริษทั
ร่วม
2. ไม่ม ีส่ว นร่ว มในการบริห ารงาน ไม่เ ป็ น ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ไ ด้ร บั เงิน เดือ นประจา หรือ ไม่
เป็ น ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทบริษทั ในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็ นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้สว่ นเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์ท างธุร กิจ หรือ ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ หรือ ผู้ส อบบัญ ชี ในลัก ษณะที่เ ป็ น การ
จากัด ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าแหน่ งกรรมการและไม่มปี ระโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริห ารงานของบริษัท บริษัท ในเครือ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ วม
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อ่นื ที่อาจทาให้ขาดความเป็ นอิสระกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผู้ ถอื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุม-ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุมหรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บ ริก ารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ป รึก ษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือ-หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือ ไม่เ ป็ น หุ ้น ส่ว นที่ม นี ัย ในห้า งหุ ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการทีม่ สี ่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง
พนัก งาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั สรุปได้ดงั นี้
1. กรรมการของบริษทั เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึง่ กรรมการไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั ต่ อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(4) ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมนัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุ ม สามัญ ประจาปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง ตามวาระหนึ่ ง ในสามเป็ น
อัต ราถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนในปี ทส่ี ามและปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
4. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
6. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
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ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการ
ทีย่ งั เหลืออยู่
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่ง เบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กากับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่อง
สาคัญ ของบริษทั ฯในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้ร ับการแต่ งตัง้ ขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัด เลือ กจากบุ คคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีความสนใจบทบาทหน้าทีท่ ่ตี ้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการดาเนินธุรกิจของบริษทั
เป็ นอย่างดี มีหน้าทีด่ ูแลการบริหารจัดการของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เสมอ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีจ่ ดั การงานและดาเนินกิจการของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบถึงกิจการทีฝ่ ่ ายบริหารได้ทาไปแล้วจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสาคัญแก่กจิ การของบริษทั และ/
หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุ มตั ิเป็ นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
ก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าทีใ่ นการดาเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบ
ความสาเร็จบรรลุเป้ าหมายของบริษทั
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5. จัดทาและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
บุคคล
7. พิจารณาแต่งตัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารฝ่ ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง
และจัดหาผูส้ บื ทอดการดารงตาแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้ าในการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
9. ติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับเกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งตามแนวทางทีบ่ ริษทั
กาหนดรวมทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหาร พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นคณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4. ลาออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่ปี 2542 มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3
ปี โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีจานวนอย่าง
น้อยสามคนและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรูด้ า้ นบัญชีและการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัท
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้รวมถึงป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4. สอบทานและดาเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ ายจัดการจัดให้มรี ะบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไขและการกากับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มคี วามเหมาะสมเป็ นแต่ละ
เรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
5. พิจารณาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั และบริษทั ย่อย
6. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ รวมทัง้ เข้า
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
(8) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย ด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11. ในการปฎิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ซง่ึ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึง่ ในจานวนนี้อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษทั เลือก และแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
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3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษทั ฯ
ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้พจิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการท่าน
อื่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออกและให้บริษทั ฯ แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบด้วย
ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
มีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่
อนึ่ง กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งได้ โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่านและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอีก 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท รวมทัง้ ช่วยเสนอนโยบาย
ค่าตอบแทนสาหรับผูบ้ ริหารดังกล่าวนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา และกาหนดการประชุมปี ละ 2 ครัง้
ตัง้ ขึน้ โดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทบทวน
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั มากยิง่ ขึน้ การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
1. ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษท
ั ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กร
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษท
ั และกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมด้วย
ความโปร่งใส เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
3. พิจารณาคุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
4. พิจารณาสรรหากลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ที่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
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5.

6.

7.

8.
9.

จัดให้มแี ผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็ น
แผนต่อเนื่องให้มผี ู้สบื ทอดงานในกรณีทก่ี รรมการผู้จดั การหรือผูบ้ ริหารระดับสูงในตาแหน่ งนัน้ ๆ
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้เพื่อให้ก ารบริหารงานของบริษัทดาเนินไปได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มคี วามเป็ นธรรมและสมเหตุผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง้ นาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ิ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะในการกาหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ของ
พนักงานบริษทั ตามการแนะนาเบือ้ งต้นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทบทวน เปลีย่ นแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ และนาเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อยสาม (3) คน และ 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้พิจ ารณาแต่ งตัง้ เพื่อ ปฏิบ ัติหน้ า ที่ในตาแหน่ ง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฎิบตั งิ านอยู่ในตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริษัท ทัง้ นี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไปอีกได้โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื หนังสือต่อประธาน
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตาแหน่ งต้องอยู่รกั ษาการในต าแหน่ ง เพื่อดาเนินการงานต่ อไปพลางก่อนจนกว่ า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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7. ในกรณีทต่ี าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แทน เพื่อให้มจี านวนกรรมการครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทน อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร โดยกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธาน และมี
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขาในทีป่ ระชุม มีจานวนกรรมการในคณะอย่างน้อย 3 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน โดย
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงเลือ กกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่า นที่เป็ นกรรมการอิสระ เป็ น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. ให้เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการวางกรอบการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริห ารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ย ง
ประเภทต่ า ง ๆ ที่สาคัญ คือ ความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ย งด้า นการด าเนิ น งาน
(Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Risk) เป็ นต้น
2. วางกลยุ ท ธ์ใ ห้สอดคล้อ งกับ นโยบายบริหารความเสี่ย งโดยสามารถประเมิน ตรวจติด ตาม และควบคุม
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ของบริษทั ฯ และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายทีก่ าหนด
4. จัด ให้มีก ารประเมิน และวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การสารวจความเสีย่ งได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดาเนินธุรกิจ
5. สนั บ สนุ น และพัฒ นาการบริห ารความเสี่ย งให้ เ กิด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทัว่ ทัง้ องค์ ก ร และสอดคล้ อ งกับ
มาตรฐานสากล
6. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ และให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ ้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าหนด ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถจัดจ้างทีป่ รึกษาจากภายนอก เพื่อขอคาแนะนาได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้านการลงทุนในกรณีทบ่ี ริษทั มีการลงทุน
มากกว่ายีส่ บิ ห้าล้านบาท ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาใน
เรื่องความเสีย่ งต่าง ๆ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถเรียกผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งนัน้ ๆ เข้าร่วม
ประชุม เพื่อส่งเสริมและจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง

Version TSTE-SC.2020

21

วาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่ งตัง้ ต่ อไปได้ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั และไม่ได้รบั การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ต่ออีก 1 วาระ
3. ขาดคุณสมบัติการเป็ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5. ลาออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้ า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการท่านอื่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ทดแทนบุคคลทีล่ าออกต่อไป
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้
จากตาแหน่งต้องอยู่รกั ษาการไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดใหม่
ในกรณี ท่ีตาแหน่ ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งว่า งลงน้ อยกว่า จานวน 3 ท่ า น ด้ว ยเพราะเหตุ อ่นื
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสีย่ งมีจานวนครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ น
กรรมการบริหารความเสีย่ งอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ตนแทน
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษทั ฯ กาหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
ดังนี้
- คณะกรรมการบริษทั ฯ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
- คณะกรรมการความเสีย่ ง ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- การประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้
การลงมติในทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตามกฎหมาย คือให้ถอื เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกาหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ าไว้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเพิม่ ขึน้
นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ว่าจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่าของคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
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กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสีย และ
ไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ สาหรับฝ่ ายจัดการประกอบด้วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้ อานวยการ และผู้จดั การ เพื่อให้การแบ่งแยกอานาจหน้ าที่ในเรื่องการกาหนด
นโยบายบริษทั ฯ การบริหารงานของบริษทั ฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษทั ฯ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นคนละบุคคลกัน ดังนี้
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทหน้าทีก่ ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทัง้ ให้คาแนะนาและสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มสี ่วน
ร่วมในการบริหารงานประจาของบริษทั ฯ ประธานกรรมการเป็ นผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
และที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น และสนั บ สนุ น ให้ก รรมการทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม ตลอดจนดู แ ลให้ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่ง หนังสือเชิญประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึน้ ไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการก็ได้ เป็ นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. มีบ ทบาทในการควบคุ ม การประชุ ม ให้มีป ระสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตามระเบีย บข้อ บัง คับ ฯ สนั น สนุ น และ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้
5. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
ทัง้ สองฝ่ ายเท่ากัน
อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิน้ สุดลง สานักเลขานุ การบริษทั จะรับผิดชอบในการจัดทารายงานการประชุม
และนาเสนอให้กรรมการบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ประชุม และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สานักเลขาฯ จะนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมรับรองในครัง้ ถัดไป และให้
ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้รายงานการประชุมทีร่ บั รอง
แล้ว จะถูกเก็บอย่างเป็ นระบบทัง้ ในรูปแบบของเอกสารที่สานักเลขาฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
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ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร เป็ นหัวหน้ าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตาแหน่ งเป็ นอย่า งอื่น )
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุตามแผนทีว่ างไว้ และรายงานผลการ
บริหารต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบ ัติท่ี
เกีย่ วข้อง
2. สังการหรื
่
อดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1. สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
และหากเป็ นเรื่องสาคัญให้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุ มตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิ จารณาความดีความชอบ มาตรการทาง
วินยั ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นี้ การดาเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอานาจของ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
4. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอื่น ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อ ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ
และ/หรือ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ กาหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากปั จจัยต่าง ๆ
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัทฯ รวมทัง้ กาหนดขัน้ ตอนและวิธีการจัดท าสัญ ญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
7. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบอานาจแก่บุคคลอื่นทีเ่ ห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจในการอนุ มตั ิ
รายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่ อเนื่อง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง เข้าอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิงาน และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารควรเตรียมแผนการสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสืบ
ทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นระยะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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อนึ่ง บุคคลซึง่ ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต้องไม่ดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ เกินกว่า 5 บริษทั จดทะเบียน และต้องไม่ดารงตาแหน่ งสูงสุดด้านการบริหาร (Chief Executive Officer or
Managing Director) หรือ ฝ่ ายการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer) ในบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ อีกด้วย
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั มีหน้าที่ รบั ผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รายงานประจาปี
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหาร ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พึงต้องทราบ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติคณะกรรมการและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.5 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในปี ท่ผี ่านมา และเพื่อให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ การประเมินผลกรรมการ
ชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการนาผลคะแนนที่คณะกรรมการ
ประเมินมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินการของฝ่ ายจัดการ
ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง อีกด้วย
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่ทบทวน
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสาหรับคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสารวจค่าตอบแทนทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรือ สมาคมส่ ง เสริม กรรมการบริษัท ไทย (“IOD”) และท าการปรับ ปรุ ง เมื่อ มีก าร
เปลีย่ นแปลง นอกจากนี้ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อโยงกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
เป็ นเกณฑ์
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษทั ฯ ที่ได้รบั ตาแหน่ งใหม่แต่ละท่านจะได้รบั คู่มอื กรรมการบริษทั ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของ
บริษทั ฯ และข้อมูลธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง อานาจหน้าทีข่ องกรรมการ ความรับผิดชอบของกรรมการ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้ าที่ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเยี่ยมชมกิจการ
และการพบปะหารือกับประธานกรรมการ รวมทัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกด้วย
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สนับสนุ นและส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้รบั การอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพื่อช่วยให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถทา
หน้าที่ กากับดูแลกิจการ และบริหารงานให้บริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แนวการปฏิ บตั ิ ที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและระบบบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการควบคุมภายในของ COSO รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั
ให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีผตู้ รวจสอบภายในทาหน้าทีส่ อบทานและควบคุมให้การดาเนินการเป็ นไปตาม
แผนงานและเป้ าหมายที่วางไว้อนั ได้แก่ การตรวจสอบ ด้านบริหาร ด้านปฏิบตั งิ าน และด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ได้ให้กรรมการทุก
ท่านทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินว่าแผนงานต่างๆ ที่บริษทั
ดาเนินการอยู่มคี วามรัดกุมและเพียงพอหรือไม่ เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- ด้านการควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายบริห ารและพนัก งาน และมีก ารติด ตามอย่า งสม่ าเสมอ เพื่อ ให้บรรลุ ตามเป้ า หมาย และบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการนาหลักการกากับดูแลมาปฏิบตั ิ เพราะเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ตี ่อการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มีระบบ
การบริห ารจัด การที่ค านึ ง ถึง คุ ณธรรม ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ อัน เป็ น พิ้น ฐานที่ส่ง เสริม การดาเนิ น งานให้มี
ประสิทธิภาพ และเพิม่ ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม
ในด้านโครงสร้างองค์กร บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับบริษทั มหาชน และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเคร่งครัด บริษทั มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรมและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเน้นย้าในเรื่องการมีจริยธรรมในฐานะ
เป็ นองค์กรของมหาชน
- การประเมิ นความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ ายจัดการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่ อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยฝ่ ายจัดการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้ ความเสีย่ งการทุจริต และจัด
ระดับความเสีย่ งทีส่ าคัญตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อกาหนดแผนงานบริหารความเสีย่ ง และมีการทบทวน
ปั จจัยความเสีย่ งเป็ นประจาทุกปี
- การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการจัดทาคู่มืออานาจดาเนินการ กาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอานาจอนุ มตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดูแล
รักษาทรัพย์สนิ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดให้มกี ารกระบวนการป้ องการการทุจริตในทุกกิจกรรม
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ดาเนินงาน กาหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่ อพนักงาน
ผูแ้ จ้งเบาะแสการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ขอ้ มูลต่าง ๆ มีความถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยีท่ ท่ี นั สมัย และมีประสิทธิภาพรวมทัง้ มีความ
ปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้ การกาหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล สือ่ สารข้อมูลภายในองค์กรให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน ทราบ
ถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบให้ทุกระดับชัน้ ได้ตะหนักถึงความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
บริษัท ฯ มีก ารจัด ช่ อ งทางรับ เรื่อ งเกี่ย วกับ การก ากับ ดูแ ล เสนอข้อ คิด เห็น หรือ ข้อ เสนอแนะ รวมถึง
พฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูกจิ การทีด่ ี
- ระบบการติ ดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ ายบัญชีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษทั
ย่อยและผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ บริษทั จ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดาเนินการโดยทีป่ ระชุมได้รายงานผลการสอบทานและ
ให้ข้อ เสนอแนะต่ อ บริษัท และแสดงความคิด เห็น ได้อ ย่ า งเป็ น อิส ระและจะน าเสนอรายงานทางการเงิน พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทัง้ รายงานความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินตามทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้ในรายงานประจาปี การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญทัง้
ทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันบริษทั ยังให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการ
ติดตามและควบคุมทีเ่ หมาะสม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านพร้อมกับบทบาท เป้ าหมายและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีช่ ดั เจนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบตั งิ าน
และสือ่ สาร บนพืน้ ฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้
อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบสารองข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ บริษทั ได้มกี ารกาหนดขอบเขตของ
ข้อมูลทีส่ ามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษทั ได้ เพื่อเป็ นการป้ องกันข้อมูลทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะทาให้เกิดความเสียหาย
กับระบบของบริษทั
- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ ายบริหาร
ระดับสูง เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย ทาหน้าทีช่ ่วยคณะกรรมการบริษทั และกระบวนการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุม
กระบวนการในแผนธุรกิจและระบุถึงปั จจัยความเสีย่ งต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษั ท เพื่อใช้เป็ นแนวทางการกาหนด
กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั จัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ จัด
ให้ มี ก ารประเมิ น ป้ องกัน ลด และติ ด ตามควบคุ ม และรายงานความเสี่ย งให้ ก ับ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกรายไตรมาส
ในกระบวนความเสีย่ งของบริษทั ประกอบด้วย
1. ความเสีย่ งด้านกากับดูแล
2. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
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3. ความเสีย่ งด้านการเงิน
4. ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
5. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับ
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ท่มี ีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดัง กล่ า วและต้องไม่ เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมทัง้ ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมี
ปั ญหาดังกล่าวเกิดขึน้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบ
วาระใดทีก่ รรมการเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียนัน้ กรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห าร ซึ่ง หมายรวมถึง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะเมื่อ มีก าร
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์บริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบและรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ท าการนั บ จากวัน ที่ซ้ือ ขาย โอน หรือ รับ โอน ซึ่ง จะรายงานต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร” ซึง่ กาหนดไว้ตายตัวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บริษทั ได้กาหนดแนวทางป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทารายการที่ เกีย่ วโยงกันและ
ก าหนดแนวทางการพิจ ารณาความเหมาะสมในการท ารายการที่ต้ อ งผ่ า นการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทีท่ ากับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาหรืออนุมตั ธิ ุรกรรมดังกล่าว และให้การกาหนด
ราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสม ยุตธิ รรมตามเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปเสมื
่
อนการทารายการกับบุคคลทัวไป
่
3. กาหนดให้มกี ารนาเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุ ม ัติต่ อ คณะกรรมการบริษัท ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีแ ละตามหลัก เกณฑ์ท่ี
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
4. คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดหลักการให้สามารถทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันได้ระหว่างกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องของบริษทั ทีท่ ากับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ หากรายการนัน้ มี
ข้อตกลงทางการค้าเหมือนทีท่ ากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
่
5. ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ย่อยของบริษทั บริษทั
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กาหนดให้เป็ นธุรกรรมทีม่ เี งื่อนไขหรือข้อกาหนดทีเ่ ป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีท่ ากับบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วาม
เสีย่ งในระดับเดียวกันหรือเป็ นกรณีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่
กรณี
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตระหนักและให้ความสาคัญในการ
สนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ
ดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ผูถ้ อื
หุ้น พนักงาน ชุม ชนทีบ่ ริษทั ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่ วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
ตามหลักการ ดังนี้
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อมบริษทั จึงกาหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ทาขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษทั
คู่มือจริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ มีดงั นี้
1. มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ พัฒนาองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมันคง
่
2. ดาเนินการบริหารและการจัดการองค์กรอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างเต็มที่
3. ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง
กับองค์กร
4. องค์กรยึดมันในกฎหมาย
่
และมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินอย่างโปร่งใส
5. ไม่นาสารสนเทศภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผย หรือข้อมูลทีถ่ อื เป็ นความลับขององค์กรไปหาประโยชน์ใส่ตนและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือนาไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกทีจ่ ะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
6. ส่งเสริมการเคารพและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิศรี
์ ความ
เป็ นมนุ ษย์ โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สทิ ธิพเิ ศษ หรือเลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความ
แตกต่างในเรื่องเชื่อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
7. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพื่อ
ป้ องกันการทุจริตและคอร์รปั ชันต่
่ างๆ
8. ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างาน
เพื่อดูแล รักษาสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทางานของพนักงานให้มสี ขุ อนามัยและมีความปลอดภัย
ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
9. ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการสร้างสรรค์งานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่ื น ตลอดจนประเมิน
คุณค่างาน ดังกล่าวอย่างเป็ นธรรม โดยไม่กดี กันหรือไม่ให้สทิ ธิพเิ ศษหรือเลือกปฏิบตั ติ ่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด
10. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
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11. ก าหนดให้เ ป็ น หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของพนัก งานทุ ก คนที่ จ ะต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การทางานและคู่มือการการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทัง้ กฎหมายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันมิ ให้พนักงานทาผิด หรือทาความ
เสียหายร้ายแรงมาสูต่ นเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษทั ฯ
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิ จ
บริษัทได้กาหนดให้สานักเลขานุ การบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นหน่ วยรับร้องเรียน
ด้านจริยธรรม ซึง่ พนักงาน ผูเ้ กีย่ วข้อง และ/หรือผูป้ ระสบพบเห็นสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมโดยตรงตามที่
ทีอ่ ยู่บริษทั 90/1 หมู่4 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-1834567 ต่อ 1031 , 1064
Email: Secretary@tstegroup.com
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีการกากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับทีเ่ หมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดาเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มนี โยบายรับพนักงานทีม่ อี ายุต่ากว่า 15 ปี
ไม่มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือแรงงาน
ทาส และการค้ามนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการใช้แรงงานทีไ่ ม่ถูกต้อง
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับด้านบุ คลากร การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยใน
การทางาน สภาพความเป็ นอยู่ทด่ี ยี ่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทางาน ดังนัน้ บริษทั จึงมีการดูแล
เรื่องสวัสดิการของพนักงานเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสาคัญแก่ลกู ค้าเป็ นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ได้แก่
1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทีด่ เี ลิศและเหมาะสม
2. จัดระบบทีส่ ามารถให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่องของบริการความไม่พอใจและเสนอ
ข้อแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อดาเนินการตอบสนองแก่ลกู ค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้า
เพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลกู ค้าอย่างเทีย่ งตรงถูกต้องเป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใดๆ
5. ให้ความสาคัญและไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใสตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องไม่ว่า
กรณีใด ๆ
การดูแลชุมชน สังคม และรักษาสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการการทีด่ ี
ควบคู่ ไปกับการมีความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการ
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายขององค์กรเพื่อนาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยังยื
่ น
โดยเคารพสิทธิมนุ ษยชน ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุ นและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน สังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทานุ บารุงศาสนา อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน รวมทัง้ สนับสนุน การศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี วามเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยังยื
่ น โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์
(Co Creation) ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยการมีสว่ นร่วม การเชิญชวน และการเปิ ดโอกาสให้
องค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามาทางานร่วมกัน
2. ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรู้และฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่ อปลูกฝั งจิตสานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับ สนุ นให้พ นักงานเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้
3. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการ
พัฒ นาชุ ม ชน ตลอดจนโครงการสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ความเป็ นอยู่ ท่ี ดีข้ึ น ของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ งู อายุ เด็กและเยาวชน
4. ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่ างยัง่ ยืน
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุข และอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็ นนโยบายให้กรรมการและพนักงานได้ปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนับสนุนกิจการใด ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลีย่ งการกระทาการใด ๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและ
ความมันคงของประเทศ
่
4. สร้างจิตสานึกและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา และการบริจาคเงิ นเพื่อการกุศล
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ สังคมและสิง่ แวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษทั ฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกุล่ มต่าง ๆ ของบริษทั ฯ บริษัทมีนโยบายกาหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ เพื่อให้การ
ตัด สิน ใจและการดาเนิ นการทางธุร กิจที่อ าจมีความเสี่ย งด้า นการทุจริตคอร์ร ัป ชัน่ ได้ร ับ การ พิจ ารณาและปฏิบตั ิ
อย่างรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้ประกาศนโยบายเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
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หลักการ
บริษทั ฯ พึงต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อลดหรือขจัดการทุจริตคอร์รปั ชันอั
่ นเป็ น
เหตุของความเหลื่อมล้าในการประกอบธุรกิจ เป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และบ่อนทาลายสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม
นโยบาย
บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยนโยบายนี้ให้ใช้กบั
ทุกหน่วยงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม และบุคคลทีส่ ามที่
เกีย่ วข้องทางธุรกิจในทุกประเทศทีก่ ระทาธุรกิจ และให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กับการสอบ
ทานการปฏิบ ัติต ามนโยบายหมวดนี้ อ ย่ า งสม่ า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบ ั ติแ ละข้อ ก าหนดในการ
ดาเนินการแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
ตลอดจนธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในระดับต่าง ๆ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้บริษัทฯ มี
ระบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มรี ะบบและกลไกในการ
บริหารความเสีย่ งและการป้ องกันการทุจ ริตคอร์รปั ชัน่ มาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวทางการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ การสือ่ สารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปสู
่ พ่ นักงานทุกระดับของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรูแ้ ละปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ว่า เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ ความเพียงพอ และความเหมาะสม
ของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ม่ อี ยู่ และรายงานตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ ายทุกระดับต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และจรรยาบรรณ โดยไม่กระทาหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ
ความหมายของการทุจริตคอร์รปั ชันภายใต้
่
นโยบายนี้
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมายถึง การให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คามันว่
่ าจะให้ การรับ การเรียกร้อง ซึง่ เงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าทางตรง หรือผ่านบุคคลทีส่ ามกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ หน่ วยงาน
ภายนอก ลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั ฯ หรือผูม้ หี น้าทีใ่ นเรื่องหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ หี น้าทีโ่ ดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทา หรืองดเว้นการกระทาใดอันทาให้บริษัทฯ ได้มาหรือคงไว้ซ่งึ การอนุ ญาต การเห็นชอบ หรือสิทธิ
ประโยชน์ อ่ืน ใดโดยมิชอบ หรือ เพื่อ ให้บุ ค คลภายนอกได้ร ับ สัญญาทางธุร กิจหรือ ผลประโยชน์ อ่ืน ใดจากบริษัทฯ
โดยมิชอบ
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษัท ฯ จะน านโยบายการต่ อ ต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันไปสู
่
่ก ารรับ รู้และปฏิบ ัติของพนัก งานได้อย่าง
กว้างขวาง โดยจัดทาจรรยาบรรณเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อใช้ในการอบรม การปฏิบตั ิ หรือการเรียนรูข้ องพนักงานและเผยแพร่
ในช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุ หรือเบาะแสการทุจริต คอร์รปั ชันภายใต้
่
ห ลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้แนวปฏิบตั กิ ารให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริต ในข้อต่อไป ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับการทางานที่
เกีย่ วข้อง
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3. การทุจริตคอร์ร ัปชันถื
่ อเป็ นการกระทาผิด และ/หรือ การทุจริตตามแต่ กรณี และผู้ท่กี ระทาการทุจ ริต
คอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระทาผิดวินัยอันจะถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริษทั ฯ และอาจถูกดาเนินการ
ตามกฎหมายในทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญา
4. เพื่อให้นโยบายการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันบั
่ งเกิดการรับรู้และเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสิทธิของพนักงาน โดยสายงานทรัพยากร
บุคคลจะนานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ ไปประกอบการบริหารงานบุคคลในทุกขัน้ ตอน
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงให้ความระมัดระวังต่อการกระทาทีอ่ าจมีความเสีย่ งในการเป็ นการ
ทุ จ ริต คอร์ร ัปชัน่ และจะต้อ งศึก ษานโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่ อ ต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันด้
่ วย
การปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการไม่ละเมิ ดทรัพย์สิน ทางปัญญา
บริษทั เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและมีนโยบายห้ามการดาเนินการทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทุกประเภท พนักงาน มีหน้าทีป่ กป้ องและรักษาความลับอันเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบริษทั เพื่อมิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รัวไหล
่
และต้องไม่นาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย มิได้รบั อนุญาต
การปฎิ บตั ิ เกี่ยวกับของขวัญ ของกานัล การบริจาคเงิ นเพื่อการกุศล และเงิ นสนับสนุน
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้บ ริห าร และพนั ก งาน ต้ อ งไม่ เ รีย กร้อ ง หรือ สัญ ญาว่ า จะรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการ
ทางานในนามบริษทั
3. ของขวัญหรือของกานัลทีม่ อบให้ตวั แทนบริษทั ให้พนักงานทีไ่ ด้รบั แทนบริษทั จัดเก็บของเหล่านัน้ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั
4. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั โดยเป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ขิ องนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานอื่ นในการนาแสดงในเรื่องดังกล่าวที่
ชัดเจนและถูกต้องทุกครัง้
5. การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุ นต้องเป็ นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมันใจว่
่ าไม่เป็ นการสนับสนุนในการติดสินบน
5. การให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริต
การรับแจ้งข้อร้องเรียน
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระทาความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่ อ
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คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ จะนาเสนอเป็ น
นโยบายแยกต่างหากและประกาศให้พนักงานได้รบั ทราบทัวกั
่ น
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดนโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขน้ึ มาใช้ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการคุ้มครองและให้
ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน และผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด
หรือทุจริตต่อบริษทั ฯ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สนับสนุ นให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสีย
ต่าง ๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริตใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
1.2 กาหนดช่องทางทีป่ ลอดภัยและเป็ นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
เพื่อปกป้ องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ขอ้ มูลในเรื่องทีต่ นเป็ นกังวลได้อย่างมันใจ
่
1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผรู้ ้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมทัง้ ให้ความร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือใด ๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง เบาะแสไม่ให้ถูก คุก คาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตาแหน่ ง งาน
ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน พนักงงานไล่ออก การหยุดดาเนินธุรกรรมทางการค้าต่า ง ๆ และกระทาการอื่น
ใดทีม่ ลี กั ษณะการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผแู้ จ้งเบาะแสโดยชื่อผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสและ
ข้อมูลทีแ่ จ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
2. คานิ ยาม
2.1 บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่บริษทั ที เอสคลังสินค้า
จากัด บริษทั ทีเอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด บริษทั ทีเอสขนส่ง และโลจีสติกส์ จากัด และบริษทั ทีเอสจี
แอสเซ็ท จากัด
2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึง
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิ ดเผยข้อมูลของการกระทาหรือการทุจริตหรือการผิด
จรรยาบรรณใดๆ ทีต่ นเองได้พบเห็น
2.4 ผูถ้ ูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลทีถ่ ูกร้องเรียน หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเรื่องทีไ่ ด้รอ้ งเรียน
3. ผูม้ ีสิทธิ รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ท่มี สี ่วนได้เสีย และบุคคลอื่น ๆ ที่พบเห็นการกระทาที่
ฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ บริษั ท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท
และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
4. ในกรณี ผแู้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อเรือ่ งร้องเรียนมายัง
4.1 ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับ
4.2 หัวหน้าสูงสุดของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. วิ ธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้กาหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ
ดาเนินการได้ ดังนี้
5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
5.3 ผ่านช่องทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่ prasert@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.4 ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้ หรือ
5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษทั ที่ secretary@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.7 ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เ ห็น ว่ า มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ า มีก ารกระท าที่เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็ นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
ร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้
บริษทั สามารถแจ้งผลการดาเนินการ หรือรายละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้
6. ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.1 ผู้รบั ข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่ วยงานที่
ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทาผิดหรือการทุจริตตามความ
เหมาะสมแล้วแต่ กรณีโดยดาเนินการด้วยความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทัง้ บริษัทฯ จะดาเนินการ
ลงโทษทางวินัยหรือหรือดาเนินคดีทาง กฎหมายกับผูก้ ระทาผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
และทุจริต
6.2 ในกรณีท่ผี ู้บงั คับบัญชาหรือผู้รบั เรื่องร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมทัง้ พบว่า
มีก ารกระท าผิด หรือ ทุ จ ริต ดัง กล่ า วเกิด ขึ้น จริง ให้ แ จ้ ง ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลภายในภายใน 7 วัน
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เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนการสอบสวนทีก่ าหนดไว้ และจัดทารายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
6.3 ผู้รบั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล
หรือขอให้จดั ส่งเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็ นแต่กรณีไป
6.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษทั ฯ จะมีมาตราการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
- ในกรณีทข่ี อ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษทั
โดยผูร้ อ้ งเรียนเสนอเรื่องทีพ่ บการกระทาผิดพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ต่ อผู้มีอานาจดาเนินการพิจารณา และในกรณีท่เี ป็ นเรื่องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่องที่กระทบต่ อชื่อเสีย ง
ภาพลัก ษณ์ หรือ ฐานะทางการเงิน บริษัท ขัด แย้ง กับ นโยบายในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ
เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรื่องดังกล่าวหรือข้อเท็จจริง
และเสนอแนวทางในการดาเนินการ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบือ้ งต้น ก่อน
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณารับทราบ เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
7. การคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทาผิดหรือทุจริต
7.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจจะทาให้เกิด
ความเสียหายกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ามี
เหตุ อนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจเกิดขึน้ รวมทัง้ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างไรก็ตามหากเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ผแู้ จ้ง
ข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
7.2 ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ ถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้อง
เก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูช้ นั ้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการ
กระทาผิดวินยั
7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แ จ้ง
เบาะแสที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมถึง ผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

6. รายการระหว่างกัน
นโยบายการทารายการระหว่างกัน
การอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน บริษัท มีการกาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการ
ระหว่ า งกัน เพื่อ ควบคุ ม การท ารายการระหว่ า งกัน ของบริษัท หรือ บริษัท ร่ ว มกับ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตโดยให้เ ป็ นไปตามประกาศหรือ
หลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาด
และมีก ารเปรีย บเทียบราคาที่เ กิด ขึ้น กับ บุ ค คลภายนอกในกรณี ท่ีค ณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน
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การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัท จะนาบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น ซึง่ มีความเป็ นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีไ่ ม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามา
พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัท มีการกาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เ สียสามารถเข้ามามีส่วนร่ ว ม
ในการอนุ มตั ริ ายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั จะเข้ามาดูแลบริษัท
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการเกีย่ วโยงและ
การได้มาหรือจาหน่ ายไปของทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนด
โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ/หรือ รายงานประจาปี
การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษทั และการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจหรือข้อมูลอันมีสาะสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ข องบริษัทฯ เช่นฐานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงาน การทาสัญ ญา
หรือบอกเลิกสัญญา ซึง่ เป็ นข้อมูลทีย่ งั มิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่
1. การเปิ ดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสาคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โดยดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ า ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเท่าเทียม
กัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิ ดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
หรือเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตามความเหมาะสม
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลอันมีสาระสาคัญไปเพื่อประโยชน์ของตนใน
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่น
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับข้อมูลนัน้ ซึง่ หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพน่ี ้อง และเพื่อน เป็ นต้น
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายอันมีสาะสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องระงับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดง
ฐานะการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่นๆ และควรรออย่างน้อย 24 ชัวโมง
่ ภายหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนทีจ่ ะซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
4. กรรมการ ผู้บริหารสีร่ ะดับแรก (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) มีหน้าทีร่ ายงานการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์รวมถึงการโอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ง
สาเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบต่อไป
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การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อดาเนินการดังกล่าว และเพื่อเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมของบริษัทย่อย
ในเรื่องต่อไปนี้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2561 มีม ติอ นุ ม ัติน โยบายการก ากับ ดู แ ลบริษัท ย่ อ ย ของบริษัท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิเ นิ้ ล จ ากัด (มหาชน) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารของบริษทั
ย่อย รวมถึงการลงมติเลือกกรรมการทีอ่ อกก่อนครบ หรือตามวาระ
2. การแต่ ง ตัง้ การถอดถอน การต่ อ อายุ ของผู้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารสูง สุดของบริษัท ย่อ ย และผู้ดารง
ตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผูบ้ ริหารสูงสุดลงมา รวมถึงผูม้ ตี าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย
และการกาหนด และ/หรือ เปลีย่ นแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทงั ้ หมดของบุคคลดังกล่าว (ทัง้ นี้ใน
เรื่องทีม่ คี วามอ่อนไหวให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทฯ พิจารณาเห็นชอบ
ก่อน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ)
3. การประกาศจ่ายปั นผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปั นผลประจาปี ของบริษทั ยอ่ย
4. การอนุมตั งิ บประมาณประจาปี ของบริษทั ย่อย
5. การอนุ มตั งิ บลงทุนต่างๆ ของบริษทั ทีม่ สี าระสาคัญในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษทั
ย่อยนอกเหนือจากทีอ่ นุมตั ใิ นงบประมาณประจาปี แล้ว
6. การแต่งตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย
7. การเข้าลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกิจการ หรือการก่ อให้เกิดภาระผูกพันอื่นใด นอกเหนือจากการ
ประกอบธุรกิจปกติ ที่มสี าระสาคัญในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท
ของบริษทั ย่อย
8. การเข้าทารายการระหว่างกันที่ก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ ธุ ร กิ จ ไม่ ป กติ ข องบริ ษั ท ย่ อ ย โดยพิ จ ารณาในภาพของงบการเงิ น รวม ทัง้ นี้ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นก่อน
9. การลงมติใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยในภายหลัง
10. เรื่องอื่นๆ ทีม่ สี าระสาคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
7. หลักปฏิ บตั ิ เพือ่ การกากับดูแลกิ จการที่ดี (CG Code)
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สร้างคุณค่าให้กจิ การมีความยังยื
่ น โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิม่ มูลค่า
และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยได้กาหนดหลักปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าสูงสุด
ขององค์กรได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม รวม 8 ประการ ดังนี้
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หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้าง
คุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1. หน้าทีใ่ นการกากับดูและให้บริษทั มีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั
(2) การก าหนดกลยุ ท ธ์ นโยบายในการดาเนิ น งาน และการจัด สรรทรัพ ยากรสาคัญ เพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
(3) การติดตาม ดูแลรายงานผลการดาเนินงาน และการประเมินผล
1.2. หน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการให้นาไปสูผ่ ล ดังนี้
(1) กากับดูแลให้บริษทั สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการทีด่ ี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) กากับดูแลให้บริษทั ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
(3) กากับดูแลให้บริษทั ประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
(4) กากับดูแลให้บริษทั สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
1.3. หน้าที่ในการดูแลให้กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษทั รวมถึงการกากับดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับ และ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
1.4. ตระหนักและเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท กาหนดขอบเขต มอบ
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ าย
จัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1. กาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการ เป็ นไปด้วยความยังยื
่ น โดยสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้ทงั ้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
2.2. กากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา และ/หรือ ประจาปี ของกิจการ
สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์หลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1. รับ ผิด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้า งคณะกรรมการเรื่องขนาด องค์ป ระกอบ สัด ส่ว น
กรรมการ ที่เป็ นอิสระที่เหมาะสม และจาเป็ นต่ อการนาบริษัทสู่วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายหลัก ที่
กาหนดไว้
3.2. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัท และ
ดูแลให้กรรมการบริษทั ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ
3.3. กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
3.4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสม
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3.5. กากับดูแลให้กรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.6. กากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษั ทย่อยและกิจการ
อื่น ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญในระดับทีเ่ หมาะสม
3.7. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั หิ น้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
3.8. กากับดูแลให้กรรมการบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และส่งเสริม
ให้กรรมการบริษัทได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษทั
3.9. ดูแลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ น
โดยมีสายงานแต่ละสายงานสนับสนุนการทาหน้าทีส่ นับสนุนการดาเนินงาน
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1. ดาเนินการให้มกี ระบวนการสรรหาและการพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
4.2. กากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
4.3. เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการดาเนินงาน
ของกิจการ
4.4. ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับองค์กร
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแห่งธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
5.2. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
5.3. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร
5.4. กากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรทีส่ อดคล้องกับธุรกิจ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 6 ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1. กากับดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6.2. กากับดูแลและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับฝ่ ายจัดการ กรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
6.3. กากับดูแลให้มมี าตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รบั ชันภายในบริ
่
ษทั
6.4. กากับดูแลให้บริษทั มีกลไกในการับเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการดาเนินการ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1. กากับดูแลให้มรี ะบบการจัดทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
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7.2. กากับดูแลให้บริษทั มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้
7.3. กากับดูแลให้บริษทั มีแผนงานในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน หรือแผนงานในการบริหารจัดการ ในกรณี
บริษทั ประสบปั ญหา หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะประสบปั ญหาทางการเงิน
7.4. จัดให้มหี น่วยนักลงทุนสัมพันธ์
7.5. ส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
8.1. กากับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั
8.2. กากับดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
8.3. กากับดูแลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
การพิ จารณาทบทวน
เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ของบริษทั ฯ
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบให้
มีการทบทวนเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ

(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
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