บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด มหำชน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2564/65 (56-1 One Report)
เอกสารแนบที่ 5 – แนวทางและนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณองค์กร
ก.แนวทางและนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณองค์กร
วัตถุประสงค์ของนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
วัตถุประสงค์ในการจัดทาและดาเนิ นนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี ประกอบด้วย
1. จัดให้มรี ะบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ หมด
2. เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
องค์ประกอบของระบบการกากับดูแลกิ จการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษทั ฯ บริหารจัดการธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่
เอือ้ ต่อการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจน
การรักษาความสามารถตรวจสอบได้ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว บริษทั จึงได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ
้ ือหุ้น

1.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ความสาคัญเป็ น
พิเศษกับการดูแลให้ผถู้ อื หุน้ เข้าถึงผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีส่ าคัญต่างๆ
ตลอดจนตรวจสอบว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การคุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุน และผูถ้ อื หุน้ จะไม่ถูกลิดรอนสิทธิ โดยนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
• บริษทั มีหน้าทีป่ กป้ องและเคารพสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึง สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ สิทธิในการจัดสรรผล
กาไรทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินธุรกิจ สิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการดาเนินธุรกิจ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จัดสรรเงินปั นผล กาหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ่ ลดหรือเพิม่ ทุนและอนุมตั ริ ายการพิเศษ ฯลฯ
• บริษท
ั มีหน้าทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เช่น สิทธิเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิส่งคาถามไปยังทีป่ ระชุมก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
• บริษทั มีหน้าทีล่ ะเว้นการกระทาใด ๆ ทีถ่ อื ว่าเป็ นการฝ่ าฝืนหรือจากัดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการตรวจสอบข้อมูลที่
บริษทั ต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ห้ามนาเสนอเอกสาร
เพิม่ เติมทีม่ ขี อ้ มูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และห้ามเพิม่ วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
โดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
• บริษทั มีหน้าทีอ่ านวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตน เช่น ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
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1.2.

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
• บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
โดยระยะเวลาอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด สาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจสอบข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประชุม ก่อนทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลเอกสารจากบริษทั ฯ
• หลังการประชุมผูถ
้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะรวบรวมผลจากการประชุมซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดของระเบียบวาระ มติทป่ี ระชุม
ขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาถามและความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ และรวบรวมไว้ใน “รายงานการประชุม ประชุมผู้
ถือหุน้ ” จากนัน้ จึงเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

1.3.

การดาเนิ นการประชุม
• บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกอย่างเต็มทีแ่ ก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
• บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมทราบถึงระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดประชุม
ตลอดจนวิธกี ารลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
และบันทึกรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุ้นทุกรายการ
นอกจากนี้ บริษทั อาจเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีจ่ ะหารือในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
• บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในข้อซักถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมหรือต่อบริษทั ฯ และแสดงความคิดเห็น
โดยประธานคณะกรรมการจะสอบถามทีป่ ระชุมเกีย่ วกับคาถามหรือความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยคาถามและความคิดเห็น
ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วกับวาระการประชุมหรือของบริษทั ตลอดจนคาชีแ้ จงของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหาร จะถูก
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
• บริษทั ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว

2.

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษทั ตระหนักดีวา่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม และได้กาหนดนโยบายทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
2.1

การนาเสนอหัวข้อเพิ่ มเติ มที่จะทาการหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ระเบียบวาระ
เพิม่ เติมทีเ่ สนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและพิจารณาให้เป็ นไปตามระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทด่ี ารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารจะไม่เพิม่ วาระการประชุมเพิม่ เติมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

2.2

นโยบายของบริษทั คือการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยในการเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับตาแหน่งกรรมการ
และการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดให้เป็ นไปตามระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนด

ทัง้ นี้การเสนอชือ่

ส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะกรณี ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.3

บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ช่วยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงของตนได้ โดยจะต้องเสนอชือ่ กรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และบริษทั จะแนบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม
ส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ้นใช้บตั รลงคะแนนเสียง

2.4

บริษทั สนับสนุนให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมทีส่ าคัญ เช่น การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ทีม่ สี าระสาคัญ เป็ นต้น เพือ่ รักษาความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้งในภายหลัง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

2.5

บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

2.6

บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการเพือ่ ป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานนาข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื
อย่างมิชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ การค้าหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสีย และการรักษาความลับ มาตรการดังกล่าวได้กาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณองค์กร นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการถ่ายทอดระเบียบเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและติดตามดูแลให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รวมทัง้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุก
คนทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการมีส่วนได้เสียตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้แจ้งให้บริษทั ทราบ
3.

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

3.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม มิใช่เฉพาะกลุ่มทีต่ อ้ งคานึงถึงตามกฎหมายเท่านัน้ บริษทั ได้
ระบุกลุ่มทีถ่ อื ว่าเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียและกาหนดนโยบายและมาตรการในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย ผูม้ สี ่วนได้
เสียของบริษทั แบ่งออกได้เป็ น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
•

พนักงานและครอบครัว
บริษทั ฯ จะตอบแทนให้พนักงานตามการพิจารณาผลงานเชิงปริมาณอย่างยุตธิ รรมตามระเบียบของบริษทั
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2564/65 (56-1 One Report)
บริษทั ฯ มุ่งหวังทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมและสัมมนาสาหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ความลับเกีย่ วกับการประเมินผลของ
พนักงานประวัตกิ ารจ้างงานและการใช้สทิ ธิต่างๆ ของพนักงาน
บริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลให้สภาพแวดล้อมในการจ้างงานมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และอานวยความสะดวกให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิผล
•

ลูกค้าและเจ้าหนี้
นโยบายลูกค้าสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีหน้าทีร่ กั ษาความสัมพันธ์อนั ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชือ่ ถือได้
และไว้วางใจซึง่ กันและกัน
บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในขอบเขตทีเ่ ป็ นไปได้ โดยมีความรับผิดชอบ ดาเนินการเพือ่ ผลประโยชน์
และพิจารณาปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
.

บริษทั ฯ จะดาเนินการตามหลักจริยธรรมและจะไม่เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ทไ่ี ม่สุจริตให้แก่ลกู ค้าและเจ้าหนี้
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะนาเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ มี าตรฐานซึง่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีต่ กลงกับลูกค้าอย่างสุดความสามารถ
บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าหนี้และปฏิบตั ติ ่อพวกเขาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชือ่ ถือได้ และไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน
บริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบ
ความสามารถ

ให้ความสนใจ

และให้ความสาคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ

ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ของบริ ษทั อย่างสุ ด

• ผูถ้ ือหุ้นหรือนักลงทุน
อ้างถึงหัวข้อที่ 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
• ชุมชนท้องถิน่ ตามสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของบริษทั แต่ละแห่ง
บริษทั และพนักงานมุง่ มันที
่ จ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
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บริษทั ฯ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ่อชุมชนในท้องถิน่ ตามสถานประกอบการของบริษทั แต่ละแห่งอย่างฉันมิตร และให้ความช่วยเหลือ
และส่งเสริมการดารงชีพของชุมชน ตลอดจนรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั อย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค
บริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลและสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและเต็มใจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
เสียสละเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า
•

หน่ วยงานราชการ
บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีบ่ งั คับใช้และกาหนดไว้ทงั ้ หมด
บริษทั ฯ จะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการตามทีเ่ ห็นสมควร

• ผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมา
บริษทั มีหน้าทีร่ กั ษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมาทุกราย
บริ ษทั มีหน้าที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ผสู ้ ่ งมอบและผูร้ ับเหมาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์/บริ การ
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ่ งมอบและผูร้ ับเหมาต้องปฏิบตั ิตามมาตรการดังต่อไปนี้ โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้อง:
➢
➢

ปฏิบตั ติ ่อผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมาอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียม
การพิจารณาและการตัดสิ นใจทั้งหมดจะขึ้นอยูก่ บั การเปรี ยบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ ในขณะเดียวกันก็คานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการดาเนินการเพือ่ ประโยชน์ ของผูม้ สี ่วนได้เสีย ดังนี้
3.2.

มาตรการชดใช้คา่ เสียหายแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียกรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทาอันมิชอบ

มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ าม ดังนี้
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีแ่ จ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของคูส่ มรส ตลอดจนบุตรที่
เป็ นผูเ้ ยาว์ในบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงตามมาตรา 59 และข้อกาหนด แห่งการลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
• บริษทั ฯ จะแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีค่ รอบครองข้อมูลภายในไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญก่อนการขายและซือ้ หุน้ ของบริษทั
รวมทัง้ งบการเงินของบริษทั
หากไม่ปฏิบตั ติ ามจะถือเป็ นการฝ่ าฝืน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
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มาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผูบ้ ริ หารไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ของผูอ้ ื่นสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี้
• ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่กระทาการอันมุง่ หมายแสวงหาผลประโยชน์หรือยักยอกทรัพย์สนิ อันเป็ นทรัพย์สนิ ของ
บริษทั หรือของลูกค้าของบริษทั เป็ นของตนเองหรือเพื่อผูอ้ ่นื ซึง่ ถือว่าขัดกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
• ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งสถานการณ์หรือกิจกรรมส่วนตัวและแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินทีอ่ าจขัดกับ
หน้าทีก่ ารงานทีพ่ วกเขาผูกพันและมีผลกระทบต่อการคุม้ ครองผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
• บริ ษทั จะหลีกเลี่ยงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ในกรณี ที่การกระทาดังกล่าวอาจ
นาไปสู่ สถานการณ์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อของลูกค้าของบริ ษทั ฯ
• ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหรือดารงตาแหน่งภายนอก เช่น กรรมการ ทีป่ รึกษา ผูแ้ ทน
หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมหรือตาแหน่งดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และจะไม่ทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายใดๆ และจะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่
• ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นทีด่ าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับทีด่ าเนินการโดย
บริษทั หรือทีถ่ อื ว่าเป็ นคูแ่ ข่งของบริษทั หรือผูท้ ธ่ี ุรกิจอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
มาตรการป้ องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี ถานทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานเพือ่ เป็ นช่องทางให้พนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ปฏิบตั งิ านสามารถร้องเรียนได้
มาตรการป้ องกันความเสียหายที่เกิ ดจากการละเมิ ดต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
บริษทั ติดต่อกับลูกค้าตามนโยบายลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ป้ องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดลูกหนี้และเจ้าหนี้ ฝ่ ายบริหารจะ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนทาธุรกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ งปั ญหาในอนาคต และในการดาเนินการดังกล่าว หลัก
ความซื่อสัตย์สุจริตและเชือ่ ถือได้
มาตรการป้ องกันความเสียหายที่เกิ ดจากการละเมิ ดต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการคุม้ ครองและดูแลสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงสิทธิในการรับข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนนอกเหนือกฎหมาย
มาตรการป้ องกันความเสียหายที่เกิ ดจากการละเมิ ดต่อท้องถิ่ นสู่ชุมชนของแต่ละสถานประกอบการของบริ ษทั
บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดต่อชุมชนในพืน้ ทีไ่ ปจนถึงสถานประกอบการของบริษทั แต่ละ
แห่ง โดยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพือ่ ส่งเสริมการดารงชีวติ
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มาตรการป้ องกันความเสียหายที่เกิ ดจากการละเมิ ดต่อหน่ วยงานของรัฐ
บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ฝ่ ายกฎหมายของบริษทั ฯ จะทาหน้าทีต่ ดิ ตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ กับกฎหมาย
มาตรการป้ องกันความเสียหายที่เกิ ดจากการละเมิ ดผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมา
บริษทั ฯได้กาหนดมาตรการป้ องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิดต่อผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมา
โดยบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมาทัง้ หมดของบริษทั นอกจากนี้ ปฏิบตั ติ ่อผูส้ ่งมอบและผูร้ บั เหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย และในลักษณะทีย่ ตุ ธิ รรมและเชือ่ ถือได้
4.1. การควบคุมภายในและการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายของบริษทั คือการป้ องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
โดยกาหนดให้ธุรกรรมทัง้ หมดทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นไปตามระเบียบและขัน้ ตอนทีก่ าหนดโดยบริษทั และกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ทงั ้ หมด
บริษทั จะดาเนินการเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ แล้วแต่กรณี ไม่ดาเนินธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือแข่งขันกับ
บริษทั หรือทาให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ลดลง หรือ เข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยผลประโยชน์อ่นื ทีอ่ าจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั แล้วแต่กรณี จะแจ้งให้บริษทั
ทราบหากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ ในบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายกับของบริษทั หรือของบริษทั บริษทั ย่อย
เพือ่ ให้บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้ ดังกล่าวขัดแย้งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่
4.2. การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ในหัวข้อ
“ข้อมูลสาหรับผูล้ งทุน”
4.3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ น
บริษทั ฯกาหนดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน โดยให้แสดงควบคูไ่ ปกับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี เนื้อหาดังกล่าวต้องตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และรายงานทางการเงินต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริงตามมาตรฐานการบัญชี รายงานดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นของประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.4. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บริษทั จะเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ การประชุม และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมในปี ทผ่ี า่ นๆ มา ตลอดจนข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั หน้าทีใ่ นรายงาน
ประจาปี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเลือกกรรมการทีม่ คี วามเป็ นผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ และมีประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ และมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
บริษทั ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญในการแยก
บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนกากับดูแลระบบงานให้มนใจว่
ั ่ ากิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีนโยบายที่
สาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนี้ ดังนี้
5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
• บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการทางาน ดังนัน้ ประธานกรรมการบริษทั จึงไม่ใช่ผดู้ ารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการบริษทั ยังได้อนุมตั คิ านิยามกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์และคาจากัดความทีค่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
• บริษทั ได้กาหนดขัน้ ตอนการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็ นทางการ โดยยึดหลักความโปร่งใสและปราศจากอิทธิพลจากฝ่ าย
บริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจ กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีส่ รรหาบุคคลเพือ่ ดารง
ตาแหน่งกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมตามวุฒกิ ารศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางาน เป็ นต้น
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด ผูส้ มัครจะได้รบั การคัดเลือกตาม
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตาแหน่งกรรมการของบริษทั และ/หรือ กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการชุดย่อยต่างๆ เมือ่ ได้
คัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมสาหรับการเป็ นกรรมการแล้ว
ให้เสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
• บริษทั ฯ กาหนดให้เปิ ดเผยรายชือ่ กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องเปิ ดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับชือ่
กรรมการ ตาแหน่ง อายุ วุฒกิ ารศึกษา สัดส่วนการถือหุน้ และความสัมพันธ์กบั ผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ รายงาน
ประจาปี และเว็บไซต์ของบริษทั
• กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
• คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามคน
ซึง่ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทัง้ หมด กรรมการอิสระของบริษทั ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด และ
ข้อกาหนดดังกล่าวต้องไม่เข้มงวดน้อยกว่าทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
• บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ทาหน้าทีต่ ่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่นเดียวกับทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
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5.2 ภาวะผูน้ าและวิ สยั ทัศน์
• คณะกรรมการบริษทั จะแสดงให้เห็นถึงความเป็ นผูน้ าและมีวสิ ยั ทัศน์และเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม บริษทั จึงได้แยกบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดยฝ่ าย
จัดการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรับข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการพิจารณาในขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการ
ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
• บริษทั ฯ หวังว่าธุรกิจของบริษทั จะมีเสถียรภาพและประสบความสาเร็จในระยะยาว จึงได้ประสานงานกับฝ่ ายจัดการเพื่อ
พิจารณา ทบทวน และสร้างวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดจนเป้ าหมายในแผน
ธุรกิจ
และงบการเงินโดยคานึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดและความมันคงในระยะยาวของบริ
่
ษทั และผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลและติดตามการบริหารงานของฝ่ ายจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษทั จึงเป็ นผูน้ าในการกาหนดแนว
ทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และแบ่งขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานอย่างชัดเจน ผูถ้ อื หุน้ จากคณะกรรมการบริษทั และ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั จากฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพือ่ สร้างดุลอานาจและ
ตรวจสอบการตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็ นอิสระ
5.3 ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
• บริษทั ฯ จะพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และฝ่ าย
จัดการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ มีเหตุผล และความเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ทัง้ หมดโดยครบถ้วน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดโดยรวมของบริษทั เป็ นลาดับแรก และจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
ขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ในประกาศ คาสัง่ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ความเห็นตามความจาเป็ นและเหมาะสมสาหรับรายการระหว่างกันนัน้ ๆ
• บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
ข้อมูลเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกันจะต้องเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในรายงานประจ
่
าปี
5.4 จริ ยธรรมทางธุรกิ จ
• บริษทั ฯ จะติดตามและกากับดูแลการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และยึดถือหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเพิม่ เติมจากกฎเกณฑ์ของบริษทั และกฎหมายทีบ่ งั คับใช้
• นโยบายของบริษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั หลีกเลีย่ งหรืองดเว้นจากการขายและการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษทั ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อสาธารณชนทัวไป
่
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ของบริษทั เช่น ข้อมูลทางการเงิน
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5.5 การเข้าร่วมหรือแยกตาแหน่ งเพื่อสร้างสมดุลของอานาจที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
• บริษทั ได้กาหนดและแยกขอบเขตอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษทั ยังกาหนดให้ประธานกรรมการบริษทั ไม่ใช่ผดู้ ารงตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และต้องไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับฝ่ ายจัดการ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผบู้ ริหารมีอานาจ
ไม่จากัดและ สามารถตรวจสอบและสร้างสมดุลในการจัดการงานได้
5.6 คณะอนุกรรมการ
• คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการศึกษารายละเอียดที่
เกีย่ วข้อง ติดตามและกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ กลันกรองเรื
่
อ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
5.7. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
• คณะกรรมการมีหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั ปิ ระเด็นสาคัญเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินธุรกิจ
ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนด รวมทัง้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทารายการที่
เกีย่ วโยงกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยถือว่าผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
• คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีร่ ว่ มกันพิจารณางบการเงินประจาปี และรายไตรมาสและข้อมูลทาง
การเงินในรายงานประจาปี และร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุน
• คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีร่ ว่ มกันพิจารณากาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ นาไปใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวและรายงานประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อคณะกรรมการบริษทั ของกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการบริษทั จะดูแล
ให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในกรณีทร่ี ะดับความเสีย่ ง
มีการเปลีย่ นแปลง และจะให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและผิดปกติดว้ ย การทาธุรกรรม
5.8 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
• คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และให้จดั การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริษทั พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และระเบียบและข้อบังคับทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม จะส่งเสริมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
และจะให้เวลาฝ่ ายบริหารอย่างเพียงพอในการเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณา รวมทัง้ ให้กรรมการอภิปรายอย่างรอบคอบ ปั ญหา
วัสดุ
ประธานจะจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้
กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ เว้นแต่เป็ นกรณีพเิ ศษ
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• บริษทั ฯ กาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทาและส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจา เพือ่ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแล ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยผูบ้ ริหาร
• คณะกรรมการบริษทั อาจเชิญผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมใน
เรือ่ งทีอ่ ภิปราย
• เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดตารางการประชุมสาหรับปี ถดั ไปก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี ต่อไป เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบล่วงหน้าและ เพือ่ จะได้วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม
• ในการกาหนดจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาความเหมาะสมตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั จะจัดทาระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปี โดยระบุเรือ่ งทีจ่ ะพิจารณาในการ
ประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบรายละเอียดต่างๆ เพือ่ พิจารณาล่วงหน้า
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละครัง้
เลขานุการบริษทั จะส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมทัง้ เอกสารประกอบและข้อมูลประกอบการประชุม
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
อย่างเคร่งครัด กรรมการทุกคนจะมีโอกาสอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างเท่าเทียมกัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเข้าร่วม
ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม รวมทัง้ คาถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเรือ่ งทีอ่ ภิปราย
สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
• ประธานกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนาเสนอข้อมูลทีฝ่ ่ ายจัดการให้มา และให้
กรรมการทุกคนอภิปรายประเด็นสาคัญด้วยความรอบคอบ ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมใช้ดุลย
พินิจอย่างรอบคอบและสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีคาถามเพิม่ เติมหรือความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวาระทีก่ าลังพิจารณา
หรือไม่
5.9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
• คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ใน
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จะเปรียบเทียบมาตรฐานเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทนใน
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาตามมาตรฐานทีเ่ ป็ นธรรม โดยจะพิจารณาถึงประสบการณ์ ภาระผูกพัน
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาท ตลอดจนความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะได้รบั จาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ เติมควรได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ตามความ
เหมาะสม
• ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยจะ
พิจารณาเป็ นผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั การกาหนดเงินเดือน โบนัส และสิง่ จูงใจในระยะยาว ให้สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และของผูบ้ ริหารแต่ละคน
5.10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
• การดาเนิ นธุรกิ จอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ
ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและเทีย่ งตรงตามกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่ วข้อง และได้กาหนดแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ บริษทั จะต้อง
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ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและหลักการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม
สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ทีส่ ่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม และ
ดาเนินการในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดการแข่งขันรวมทัง้ ร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
• การต่อต้านการทุจริ ต
บริษทั ฯ พยายามดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ประการ
ได้กาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตและสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
บริษทั ฯ ต้องปลูกฝั งแนวทางปฏิบตั ิ ค่านิยม และมุมมองทีถ่ ูกต้องภายในพนักงานเพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
อย่างตรงไปตรงมา
บริษทั ฯ ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและความสมดุลของ
อานาจมีความเหมาะสม
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั กระทาการใด ๆ ทีถ่ อื ว่าเป็ นการเรียกร้องหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์
อื่นใดโดยนัยเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นจากการประพฤติมชิ อบ

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั กระทาการใด ๆ ทีถ่ อื เป็ นการเสนอทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดโดยนัย
เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นจากการประพฤติมชิ อบ
ข. แนวปฏิ บตั ิ และนโยบายจรรยาบรรณ
1. นโยบายควบคุมและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใจกว้าง โปร่งใส และเป็ นธรรม กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ต้องไม่ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับบริษทั หรือทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั คณะกรรมการต้องดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขัน้ ตอนการเปิ ดเผยรายการเกี่ยว
โยงกันตามกฎหมายและหน่วยงานกากับดูแลอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รายการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าทัวไปตามที
่
่
คณะกรรมการกาหนดและอนุมตั ิ โดยตัง้ อยู่บนความโปร่งใสและเป็ นธรรมในลักษณะเดียวกับรายการทัวไปที
่ ท่ ากับบุคคลภายนอก
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ บริษทั . ฝ่ ายใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนจะต้องไม่มสี ่วนร่วมในการ
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พิจารณาและอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าว หากรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดทางการค้าทัวไปที
่ ไ่ ด้รบั อนุมตั อิ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบรายการดังกล่าวและรวมความเห็นต่อ
คณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการทาธุรกรรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องในระหว่างปี กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับลักษณะของสัญญาดังกล่าว ชือ่ คูส่ ญ
ั ญา และ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในสัญญาดังกล่าว
2. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ล.ต.* กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ตอ้ งไม่มสี ่วนได้เสียทีอ่ าจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เว้นแต่บริษทั ผูอ้ อกบัตรสามารถแสดงให้เห็นว่าได้นากลไกทีร่ บั รองได้วา่ ฝ่ ายบริหารของ บริษทั จะ
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่และบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ก.ล.ต. จะกาหนดให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทาสัญญา
กับบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เพื่อรับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของ บริษทั ผูอ้ อกบัตร
มีกรณีตวั อย่างทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทาสัญญากับบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เพือ่ รับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
3.

จรรยาบรรณ
• จรรยาบรรณทางธุรกิ จ

บริษทั ฯต้องปฏิบตั ติ นด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อ
แต่ละกลุ่มต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
บริษทั ต้องจัดให้มผี ลการดาเนินงานทีด่ เี พือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
2. ลูกค้า
บริษทั ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ รี าคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพสูงซึง่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. พันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษทั ต้องดาเนินงานบนพืน้ ฐานของการสนับสนุนอย่างยุตธิ รรมและร่วมกัน
4. คูแ่ ข่ง
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บริษทั ต้องดาเนินการบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
5. พนักงาน
บริษทั ฯ ต้องจัดให้มพี นักงานทีม่ มี าตรฐานการครองชีพทีด่ ี ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทแ่ี ข่งขันได้ โอกาสในการก้าวหน้า
ในอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัย
6. รัฐบาล
บริษทั ฯ ต้องทางานเพือ่ ส่งเสริมความเจริญรุง่ เรืองและความก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง และสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจทัวไป
่
7. ชุมชนและสังคม
บริษทั ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
สิง่ แวดล้อม

และพิจารณาผลกระทบของการดาเนินงานทีม่ ตี ่อทรัพยากรธรรมชาติและ

บริษทั จะมุง่ สร้างสมดุลทีเ่ หมาะสมระหว่างความต้องการของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ และให้การพิจารณาอย่างเท่าเทียม
• จรรยาบรรณของกรรมการบริ ษทั
1. กรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเจตนารมณ์ของบริษทั ในการดาเนินธุรกิจทีด่ แี ละยึดมันในจรรยาบรรณที
่
บ่ ริษทั
กาหนด
2. กรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษทั
3. กรรมการบริษทั ต้องอุทศิ เวลาและความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารทัง้ หมดอย่างเพียงพอ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้สาเร็จ เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองและความมันคงของบริ
่
ษทั และผลตอบแทนทีด่ ี
4. กรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และด้วยความห่วงใยในผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย และต้องปฏิบตั ติ ่อทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรมและรอบคอบทีส่ ุด
5. กรรมการบริษทั ต้องไม่ใช้ตาแหน่งเพื่อหากาไรโดยมิชอบ ไม่เปิ ดเผยความลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก ต้องไม่
แสวงหาผลกาไรให้ตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับตนโดยใช้ขอ้ มูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และต้องไม่กระทาการใดๆ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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• จรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หาร
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั จะต้องดาเนินการบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ผลประโยชน์ของบริษทั
โดยร่วมกัน
ดาเนินการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของบริษทั ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายและ
เป้ าหมายของบริษทั
2. ผูบ้ ริหารของบริษทั จะทางานร่วมกันเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพการทางานของพนักงานทุกคน
จัดให้ม ี
สวัสดิการทีเ่ หมาะสม จริงใจ และเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของพนักงาน
3. ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงาน
ทุกคน สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีส่ นับสนุนการยึดมันในจริ
่
ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมุง่ เป้ าไปที่
การป้ องกันการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของความประพฤติ
• จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
1. เคารพในองค์กร
พนักงานต้องร่วมกันเสริมสร้างและรักษาเกียรติของบริษทั ในด้านทัศนคติและพฤติกรรม พนักงานทีด่ ตี อ้ งแสดงความ
ภาคภูมใิ จในบริษทั ปกป้ อง รักษาเกียรติ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ
2. ความภักดีและซื่อสัตย์
พนักงานต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต พวกเขาต้องไม่แสวงหาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากภายนอก
หรือใช้ตาแหน่งของตนในบริษทั เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง หรือของครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอื่น
3. มีความขยันหมันเพี
่ ยร
พนักงานต้องปฏิบตั งิ านทีต่ นรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและความขยันหมันเพี
่ ยร พวกเขาต้องอุทศิ ตนให้กบั งาน
ของบริษทั อย่างเต็มความสามารถและมุง่ มันเพื
่ ่อความสาเร็จในการทางานและความดีของบริษทั
4. มีวนิ ยั
พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบ คาสัง่ กฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ขี องบริษทั และต้องเรียนรูน้ โยบาย
ระเบียบ คาสัง่ และระเบียบดังกล่าวอย่างชัดเจนเพือ่ นาไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
5. รักษาความลับ
พนักงานต้องเก็บข้อมูลองค์กรไว้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลใด ๆ เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี านาจ
การยกเว้นจากข้อห้ามนี้เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยในการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติหรือได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ว
6. ใช้และปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั
พนักงานต้องใช้และปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผูอ้ ่นื
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดต้องได้รบั การบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีเพือ่ ประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและระยะ
ยาว
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7. ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
พนักงานต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ทีจ่ ะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั
ผลประโยชน์ให้กบั บริษทั หรือหาทางแบ่งปั นผลประโยชน์ของบริษทั เช่น

หรือส่งผลให้สญ
ู เสียหรือลด

➢ การดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ทีแ่ ข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมของบริษทั
➢ ดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ทีข่ ายสินค้าหรือบริการให้กบั บริษทั รับงานตามสัญญาจากบริษทั หรืออาจถือเป็ น
ตัวแทนของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ทีข่ ายสินค้าหรือบริการให้กบั บริษทั หรือรับงานตามสัญญาจากบริษทั
➢ การมีส่วนได้เสียทางการเงินหรือถือหุน้ หรือส่วนได้เสียในธุรกิจใด ๆ ทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือมีการทาธุรกรรมใดๆ
กับบริษทั เช่น ลูกค้า ตัวแทนขาย ผูร้ บั เหมา หรือซัพพลายเออร์ของสินค้าหรือบริการ โดยให้ส่วนได้เสียหรือหุน้
ดังกล่าว ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจากค่าคอมมิชชันหรื
่ อการละเลยของพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติของ
พนักงานในบริษทั
8. การรับของขวัญ
พนักงานต้องไม่รบั ของขวัญและ/หรือของทีม่ รี าคาแพงผิดปกติในงานหรืองานสังสรรค์ใดๆ จากผูท้ ท่ี าธุรกิจกับบริษทั
หรือใครก็ตามทีอ่ าจได้รบั ประโยชน์จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติ หากของขวัญดังกล่าวได้รบั การยอมรับ เพียงเพื่อจะ
ค้นพบในภายหลังว่ามูลค่าของของขวัญนัน้ ถือว่าผิดปกติ ผูร้ บั จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบข้อเท็จจริงและรอผลที่
จะตามมาตามทีเ่ ห็นสมควร
9. พฤติกรรมส่วนตัว
พนักงานต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับตัวแทนของบริษทั ทัง้ ในด้านพฤติกรรม กิรยิ า ประเภทของเครือ่ งแต่งกาย
ลักษณะนิสยั และทัศนคติ พนักงานต้องไม่ประพฤติตนในทางเสือ่ มเสียต่อตนเองหรือบริษทั พวกเขาต้องพยายาม
พัฒนาความรูค้ วามสามารถในลักษณะทีเ่ พิม่ มูลค่างานและส่งเสริมความเจริญรุง่ เรืองของบริษทั ให้มากขึน้
10. ความประพฤติของผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
พนักงานทีม่ ตี าแหน่งสูงกว่าต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายใต้ตนในแง่ของพฤติกรรม การ
พัฒนาขวัญกาลังใจ
การรับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และปกป้ องพวกเขาด้วยความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล พนักงานทีเ่ ป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องรับฟั งและเชือ่ ฟั งผูบ้ งั คับบัญชาของตนในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปตามระเบียบ
วินยั และข้อบังคับของบริษทั พวกเขาต้องไม่แสดงท่าทีแข็งกร้าว ก้าวร้าว หรือเป็ นปรปั กษ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา แต่ให้
เคารพผูบ้ งั คับบัญชาและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเวลาและสถานที่
11. การใช้สทิ ธิทางสังคมและการเมือง
พนักงานมีอสิ ระทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่ตอ้ งหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกิดผล หรือเป็ นอันตรายต่อสังคม พวกเขาต้องปกป้ องศักดิศรี
์ ของตนเองและดูแลให้จุดยืนของบริษทั ในชุมชน
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และสังคมไม่บกพร่องจากการกระทาของตน พนักงานมีอสิ ระในการใช้สทิ ธิทางการเมืองของตน เช่น การออกเสียง
ลงคะแนนในการเลือกตัง้ และการเข้าร่วมในพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่ดาเนินการใดๆ เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจว่า
บริษทั มีส่วนเกีย่ วข้องหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ
4.

แนวทางป้ องกันการทุจริ ตและกิ จกรรมที่ไม่ปกติ

บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจเพือ่ เป็ นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการป้ องกันการทุจริต
คอร์รปั ชันและกิ
่
จกรรมทีไ่ ม่ปกติ ดังนี้
4.1.

การปฏิ บตั ิ ต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของบริ ษทั
เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างประหยัดและใช้ประโยชน์สงู สุด
และดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สนิ

4.2.

เอกสาร
การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของบริษทั จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง สุจริต และเอกสาร จดหมาย หรือรายงานใด ๆ
ของบริษทั จะไม่ถูกปลอมแปลง การยืน่ เอกสารต้องทาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นระบบ เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน
ต้องกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและความรอบคอบในการจัดเก็บจะขึน้ อยูก่ บั ระดับการรักษาความลับของเอกสาร

4.3.

การให้และรับผลประโยชน์ เป็ นแรงจูงใจ
ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานร้องขอหรือรับผลประโยชน์จากคูค่ า้ และบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั
ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้กระทาการอันมิชอบ

4.4.

ของขวัญและความบันเทิ ง
ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการเลีย้ งรับรอง เสนอหรือรับของขวัญและ/หรือของขวัญจากบุคคลทีท่ าธุรกิจกับบริษทั
ยกเว้นในโอกาสพิเศษและตามมูลค่าทีเ่ หมาะสมซึง่ การเสนอหรือการยอมรับดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางธุรกิจใดๆ

4.5.

การติ ดตามและการลงโทษ
พนักงานทุกคนต้องติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของตน หากพบเหตุฉ้อโกงในหน่วยงาน ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม หรือฝ่ ายตรวจสอบภายในทันที
พนักงานทีม่ สี ่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงไม่วา่ กรณีใด ๆ จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

5.

การควบคุมและป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
และห้ามไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องทา
ธุรกรรมเกีย่ วกับหุน้ ทีไ่ ม่สุจริตเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื คณะกรรมการจึงมีนโยบายควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในและ
ธุรกรรมบน หุน้ ของบริษทั
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• การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน: กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ซอ้ื หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือขายหุน้ ของ
บริษทั หรือชักชวนให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
ราคาหุน้ แต่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยข้อมูลดังกล่าวได้รบั การยอมรับในฐานะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่ถูกนามาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามและ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการปกป้ องและการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด
• การซือ้ ขายและการถือหุน้ ของบริษทั : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั อาจลงทุนในหุน้ ของบริษทั อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคลากรเหล่านี้และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ที่
รับทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ จะต้องไม่ซ้อื ขาย โอน หรือรับโอนหุน้ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซือ้ หรือขายหรือเสนอ
ซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินของบริษทั ต่อสาธารณะหรือข้อมูลอื่นใดทีอ่ าจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อราคาหุน้ ของบริษทั ไม่สามารถซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ได้จนกว่าจะพ้นช่วงเวลา 24 ชัวโมงจาก
่
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหุน้ ของบริษทั ให้จดั ทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหุน้ และการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของตน
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตาม กฎและข้อบังคับทีบ่ งั คับใช้
• การใช้ขอ้ มูลภายใน: บริษทั ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของตนเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ
ของบริษทั ทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อราคาหุน้ ของบริษทั ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื
• การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหุน้ ของบริษทั : เลขานุการบริษทั ต้องจัดทารายงานการถือหุน้ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
• การลงโทษ: หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษทั ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษทั จะถือว่ามีความผิดฐานฝ่ าฝืนกฎระเบียบของบริษทั และอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย
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