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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
หลักการและเหตุผล
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย(“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญใน
กำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่ วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม จึ ง ได้ จั ด ท ำคู่ มื อ กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ เป็ น รู ป แบบกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
คณะกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่ นที่มีอำนำจในกำร
ควบคุมได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติเพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้ง
คำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีนโยบำยให้ปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักกำรกำกับกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งนำมำจำกหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและครอบคลุม
หลักกำรของOECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบทบำท
ของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิ ดเผยข้อมูล และควำมโปร่งใสและหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร โดยนำเสนอใน
รูปแบบของหลักปฏิบัติ 8 หลักของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรใน
กำรก ำกั บ ดูแลกิ จกำรเพื่ อกำรสร้ ำ งควำมเชื่ อมั่ นให้แก่ ผู้ล งทุ นและสร้ำ งคุ ณ ค่ ำ ให้ แก่ กิ จกำรอย่ ำ งยั่ ง ยื น
(ต่อไปนี้เรียกว่ำ CG Code)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้มีกำรทบทวนกำรปรับใช้ CG Code ตำมบริบทของ
บริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และหำกพบว่ำ CG Code ข้อใดยังไม่เหมำะสมกับบริบทของบริษัทฯ จะได้
พิจำรณำเพื่อหำมำตรกำรทดแทน(ถ้ำมี) โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทรำบในหัวข้อหลักปฏิบัติ
ที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ในรำยงำนประจำปีและแบบ 56-1
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หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติยอ่ ย
1. คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
1.1 คณะกรรมกำรร่ ว มกั บ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรในกำรก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำ หมำยกลยุ ท ธ์
นโยบำย กำรดำเนินงำนและกำรจัดสรรทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
อีกทั้งมีกำรติดตำมประเมินผลและดูแล
1.2 คณะกรรมกำรร่วมกั บฝ่ำยบริหำรในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ กิ จกำรอย่ ำงยั่ งยื น กล่ำวคื อ
สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งทำให้บริษัทฯ สำมำรถปรับตัวได้
ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
1.3 คณะกรรรมกำรดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์ก รและดูแลให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำยข้อบังคับและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ ำที่ และควำมรับผิด ชอบให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนและติดตำมให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. คณะกรรมการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2.1 คณะกรรมกำรกำหนดให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรเป็นไปเพื่ อควำมยั่งยืน
อันสอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทั้งกิจกำรผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กลยุทธ์ประจำปีและ/หรือระยะปำนกลำงสอดคล้องกับกำร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร และมีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสมปลอดภัย
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมกำรมี ก ำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ ำ งคณะกรรมกำร ทั้ ง ในเรื่ อ งขนำด
องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมกำรอิสระที่เหมำะสมกับองค์กร
3.2 คณะกรรมกำรเลือกบุคคลที่ เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้ กำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรเอื้อเฟื้อต่อกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ
2
2
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3.3 คณะกรรมกำรดูแลให้ ก ำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมี กระบวนกำรที่ โปร่งใส และ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
3.4 คณะกรรมกำรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำโครงสร้ำง และ
อัตรำค่ำตอบแทนที่มีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยำว
3.5 คณะกรรมกำรดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และจัดสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ
3.6 คณะกรรมกำรดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและกิจกำรอื่ นที่บริษัท Holding ไปลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญในระดับที่ เหมำะสมและ
กิจกำรนั้นๆ มีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกัน
3.7 คณะกรรมกำรจั ด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ป ระจ ำปี ข องคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคลโดยนำผลประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำรต่อไป
3.8 คณะกรรมกำรส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ และได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะ
และควำมรู้สำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
3.9 คณะกรรมกำรดู แ ลให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำร เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขำนุกำรบริ ษัทฯ ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ จำเป็นและ
เหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
4. คณะกรรมการกับการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
4.1 คณะกรรมกำรสรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสู งให้มีควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์และ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย
4.2 คณะกรรมกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม
4.3 คณะกรรมกำรเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่ อำจมีผลกระทบต่อกำร
บริหำร และกำรดำเนินงำนของกิจกำร
4.4 คณะกรรมกำรดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์และ
แรงจูงใจที่เหมำะสม
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5. คณะกรรมการกับการส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5.2 คณะกรรมกำรดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สะท้ อ นอยู่ ใ นแผนด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ทุ ก ฝ่ ำ ยขององค์ ก รด ำเนิ น กำรสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจกำร
5.3 คณะกรรมกำรดู แ ลให้ ฝ่ ำ ยจั ด กำรจั ด สรรและจั ด กำรทรั พ ยำกรให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำยห่วงโซ่แห่ง
คุณค่ำเพื่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
5.4 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำร
เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักของกิจกำร
6. คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 คณะกรรมกำรดูแลว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ จะทำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผลและมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง
6.2. คณะกรรมกำรจั ด ตั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและอิสระ
6.3 คณะกรรมกำรดูแลกำรจัดกำรควำมขั ดแย้ งของผลประโยชน์ที่ อำจเกิ ดขึ้ นได้ ระหว่ำ ง
บริษัทฯ กับฝ่ำยจัดกำรคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นรวมถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพ ย์สินข้อมู ลและโอกำสของบริษัท ฯ และกำรทำธุรกรรมกั บผู้ที่ มีควำมสัมพั นธ์เกี่ ย วโยงกั บ
บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
6.4. คณะกรรมกำรดูแลให้มีก ำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่ นที่
ชัดเจน และสื่อสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติได้จริง
6.5. คณะกรรมกำรดูแลให้มีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำร กรณีมีกำรชี้เบำะแส
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7. คณะกรรมการกับการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
7.1. คณะกรรมกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่ำงๆ
ถูกต้องเพียงพอทันเวลำเป็นไปตำมกฎเกณฑ์มำตรฐำนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7.2. คณะกรรมกำรดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้
7.3 ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำร
จะดูแลให้กิจกำรมีกำรวำงแผนในกำรแก้ไขปั ญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำง
กำรเงินได้ ทั้งนีภ้ ำยใต้กำรคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
7.4 คณะกรรมกำรดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ทำ
หน้ำ ที่ ใ นกำรสื่ อสำรกั บ ผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสีย อื่ น เช่น นัก ลงทุน นัก วิเครำะห์ ให้เป็ นไป
อย่ำงเหมำะสมเท่ำเทียมกันและทันเวลำ
7.5 คณะกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
8. คณะกรรมการกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8.1 คณะกรรมกำรดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
8.2 คณะกรรมกำรดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยโปร่งใสมี
ประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน
8.3 คณะกรรมกำรดูแลให้ มีกำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยึดถือและให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 ซึ่งครอบคลุมหลักกำรของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ทั้ง 5
หมวด มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยที่ครอบคลุมถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้
มีส่วนได้เสียโครงสร้ำงบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็ นอิสระของคณะกรรมกำร กำรเปิดเผย
ข้อ มู ล และควำมโปร่ ง ใสกำรควบคุ ม และบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ตลอดจนจริ ย ธรรมทำงธุร กิ จ เพื่ อ ให้ ก ำร
บริหำรงำนและกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส โดยหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีครอบคลุมหลักกำรทั้ง 5 หมวด
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ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.
เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดีโปร่ง ใส มีม ำตรฐำนชัดเจนเป็นสำกล ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทฯ มีศักยภำพในกำรแข่งขัน ป้องกันและขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น
2.
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ และมีส่วนใน
กำรเพิ่มมูลค่ำหุ้นให้กับบริษัทฯ
3.
เป็นเครื่องมือในกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และตรวจสอบกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่อ
กำรปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
4.
สร้ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มรวมทั้งเป็นกำรสร้ำงพันธะผูกพันเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และผู้บริหำรใช้อำนำจภำยใน
ขอบเขตที่กำหนด
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด(มหาชน)
1.
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีต่ำงๆ ถือเป็นวินัย
อย่ำงหนึ่ง ซึ่งบุคลำกรทุกระดับต้องทำควำมเข้ำใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง
2.
หำกพบว่ำมีกำรละเมิดต่อหลักกำรนี้ และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรม ปรำกฏว่ำเป็น
จริงบริษัทฯ จะมีกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยและ/หรือทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม
3
บริษัทฯ คำดหมำยให้บุคลำกรรำยงำน โดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อ
หลักกำรต่ำงๆ ต่อผู้บังคับบัญชำหรืออำจขอคำปรึกษำจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล โดยบริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลควำมลับทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้ปฏิบัติ
ตำมหลักกำรและจรรยำบรรณที่กำหนดไว้
4.
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ควรได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตำมควำมเหมำะสม
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ส่วนที่ 2
หลักการและนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 2
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ทฯ ตระหนั ก และให้ค วามส าคั ญต่ อการปฏิบั ติต ามหลั ก การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้
เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่ นให้แก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่ งใส จึงได้มีการ
กาหนดนโยบายสนับสนุนการกากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุม หลักการส าคั ญตามหลัก การกากับ ดูแล
กิจการ (Good Corporate Governance) ใหม่ใน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายดังนี้
1.1

ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ

ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14
วัน ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ว มประชุ ม ด้ วยตนเองได้ บ ริษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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1.2

อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่อง

สถานที่และเวลาที่เหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและ
พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
1.3

ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะพิ จ ารณาและลงคะแนนเรี ย งตามวาระที่ ก าหนดโดยไม่

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท ฯ สอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคาถามในที่ประชุมด้วย
1.4

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้อง

เลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่โปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการ
ลงมติได้อย่างรวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที โดยบริษัทฯได้จัดให้มี
การใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และ
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย
1.5

ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนา

ข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุมได้อย่างสะดวก และครบถ้วน
1.6

นโยบายให้กรรมการทุก ท่านเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อม

เพรียงกัน
1.7

การจดบันทึ ก รายงานการประชุม ให้บั นทึก ให้ค รบถ้วน ถูก ต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ

บันทึก ประเด็นซักถามและข้อคิ ดเห็นที่ส าคั ญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง
นอกจากนีใ้ ห้บริษัทฯ นารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
1.8

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้า

มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหา
เรื่องเช็ดชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงมีนโยบายดังนี้
2.1

ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมู ลอย่างครบถ้วน
ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายย่ อ มมี สิ ท ธิ รั บ ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารเป็ น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษส าหรับ ผู้ถือหุ้นชาวต่า งชาติ เอกสารที่ส่ง ให้กั บ ผู้ถือหุ้นชาวต่า งชาติต้องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2.2

ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอ

วาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3

ให้เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดย

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้า
ร่วมประชุม และลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่ง ผู้ ถือ หุ้ นมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ประวัติ แ ละข้ อมู ล การท างานของกรรมการอิ ส ระแต่ ล ะท่ า นอย่ า ง
ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
2.4

ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รื อ ผู้ ถื อ

หุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
• กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ใน
ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดง
ข้อความที่เป็นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ ชัดแจ้งในสาระสาคัญตามที่
กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ดั ง ก ล่ า ว จ ะ
พิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งนั้น
2.5 ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อ
ราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
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2.6

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสและผู้อยู่ในอุปการะของ

บุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ซื้อ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ
และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงาน
อื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่ง
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับ
บริษัทฯ โดยมีการกาหนดนโยบาย ดังนี้
3.1)

นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มี
คุณค่า ยิ่ ง จึ งเป็ นนโยบายของบริษั ทฯ ที่จะให้ก ารปฏิ บัติต่ อพนัก งานอย่ างเป็นธรรมทั้ งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพั ฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ
จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีก ารจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ย งชีพ
พนักงาน และให้ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงาน
ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
นั้น
จ) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึง และสม่าเสมอ เพื่ อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศัก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ฉ) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ช) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3.2)

นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการ
ของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ข) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การ
บัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และ
มีเหตุผลเพียงพอ
ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่ ง
ยัง มิ ไ ด้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดาเนินการใดๆ ในลัก ษณะที่อาจก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3.3)

นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
ก) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วย
ความจริงใจ เต็มใจ ตั้ งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุ จญาติสนิท บริการด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ข) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
ค) ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ท ราบ
เกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ กับการบริการของบริษัทฯ
12
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ง) ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเป็ น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์และไม่
เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ก) ไม่เรีย กหรือรับ หรือจ่า ยผลประโยชน์ใ ดๆ ที่ไ ม่สุจริต ในการค้ากั บคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้
ข) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว
ค) ปฏิบัติตามเงื่อ นไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้ อใดได้ ต้องรีบ แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่ อร่วมกั นพิ จารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
3.5)

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการ
ค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม
ค) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3.6)

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่ นในการ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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พัฒนาส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น
พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ
3.7)

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพอาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน และการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จะดู แลให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะ
ทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศบังคับใช้
บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่ อ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็น ประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทยังฯ ให้ความสาคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจา โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
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วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ งบการเงิ น ข่ าวประชาสั มพั น ธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้ า งบริ ษั ทฯ และผู้ บริห าร
โครงสร้างการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทฯให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผล
การประกอบการที่ แท้ จริงของบริ ษั ท ฯ โดยอยู่ บ นพื้ นฐานของข้อมูล ทางบัญชีที่ถูก ต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละ
ท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ใน
รายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงในรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกากับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่ อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล
ให้มี ก ารจัดท าวิสัย ทั ศ น์พั นธกิ จ เป้าหมาย นโยบาย ทิศ ทางการดาเนินงาน แผนกลยุ ทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจาปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยจะยึ ด ถื อ แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส า นั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.1)

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
และการปฏิ บั ติง าน ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อ บัง คั บ และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง และจั ดให้ มีก ลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัด
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ให้ มี ก ารก าหนดล าดั บ ขั้ น ของอ านาจอนุ มั ติ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ มี ก าร
ตรวจสอบ และถ่ ว งดุ ล ในตั ว ก าหนดระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิท ธิภาพและความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายในของหน่วยงานต่า งๆใน
บริษัทฯ
5.2)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษั ทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้
ก) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทา
และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ข) กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทา และนาส่งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่า น
มายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใน 3 วั น ท าการนั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์นั้น
ค) กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้ องระงั บ การซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในช่ ว งเวลาก่ อ นที่ จ ะเผยแพร่ ง บ
การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษั ทฯ จะ
16
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ได้เปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้ง ให้ กรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควร
รออย่า งน้อย 24 ชั่ วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้ง ห้า ม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ง) กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตัก เตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทา และความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
5.3)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้กาหนดนโยบายเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
5.4)

การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษั ท ฯ ปฏิบั ติต ามหลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยบริษั ทฯ กาหนดให้มี การประชุม และวาระการประชุม คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทาการก่อนวันประชุม จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะ
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เป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อครั้ง
5.5)

ค่าตอบแทน

ค่ า ตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับ การพิ จารณาอนุ มัติ จากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้ น โดยก าหนดเป็ น
นโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ก) ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียง
กัน
ข) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่าน
ค) ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
ง) ค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ความจาเป็น และสถานการณ์ของบริษัทฯ มาเป็นกรรมการได้
5.6)

รายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และ
สารสนเทศทางการเงิ นที่ ป รากฏในรายงานประจ าปี การจั ด ท ารายงานทางการเงิ น เป็ นการจั ดท าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบั ญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่าเสมอ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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ส่วนที่ 3
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
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ส่วนที่ 3
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
บริษั ทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำ นกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึ ดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
กำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนในจริยธรรม
ทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบำล” ของบริษัทฯ
กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบั ติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในตำแหน่งหน้ำที่หรือใช้
อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัท เพื่อ
แสวงหำประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึง
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น”
นอกจำกนีบ้ ริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรนำไปปฏิบัติ ดังนี้
1.
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระทำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่
ว่ำกรณีใดๆ และจะปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด
2.
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรง และทำงอ้อม โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรนำเสนอ กำรให้คำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือสนับสนุน กำรกระทำหรือ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจกำรอยู่
3.
บริษัทฯ จะสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องกำร กระทำกำรคอร์รัปชั่นต่อบริษัทฯ
4.
บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำม และสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5.
บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องกำรคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด แต่หำกเป็นผู้กระทำกำรคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำทำงวินัย ตำมระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะต้องได้รับโทษตำมกฎหมำย
หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
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6.
เมื่ อพนัก งำนพบเห็นกำรกระท ำที่ เข้ ำข่ ำ ยคอร์รัปชั่นที่เกี่ ย วข้องกับบริษั ทฯ ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ
7.
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในควำมเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรม
แก่พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ และพร้อมจะนำ
หลักกำร และจรรยำบรรณในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในกำรดำเนินงำน
ด้วยควำมเคร่งครัดทั้งองค์กร
8.
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่กำหนดไว้
ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงำน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดเพื่อให้เป็นไป
ตำมนโยบำยนี้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติด้วยควำม
ระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
8.1 กำรให้หรือรับ ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้หรือรับของ
กำนัล กำรเลี้ยงรับรอง ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของบริษัทฯ
8.2 กำรให้หรือรับเงินเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนกำรให้หรือรับเงินบริ จำคต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรติดตำมให้ผู้รับเงินรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจำกบริษัทฯ ด้วย
8.3 สำหรับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ห้ำมมีกำรให้หรือรับสินบน
ในกำรดำเนินธุรกิจ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกชนิด กำรดำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของ
บริษัทฯ จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภำยใต้กฎหมำย และ
กฎเกณฑ์กำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
8.4 ไม่ ก ระท ำกำรนำเงิ นทุ นหรือทรัพ ยำกรใดๆ ของบริษั ทฯ ไปใช้เพื่ อสนับสนุ น
กิจกรรมทำงกำรเมืองแก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด
ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และบริษัทฯ
จะให้ควำมสำคัญต่อกำรสื่อสำร และกำรทำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในกำรที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปตำมแนวนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้
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บริษัทฯ มีกระบวนกำรดำเนินงำนและระเบียบปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้
9.1 บริษัทฯ มี ระเบียบกำรเบิกจ่ำยที่รัดกุม โดยกำหนดวงเงินตำรำงอำนำจอนุมัติ ระบุ
วัตถุประสงค์ และผู้รับต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบอย่ำงถูกต้องและชัดเจน
9.2 บริษัทฯ มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกำรขำยและกำรตลำดมีกำรประเมินควำมเสี่ยง
และลดควำมเสี่ย งที่ ส ำคั ญ รวมทั้ ง มี ก ำรตรวจสอบและติ ด ตำมผลกำรปฏิบัติ ง ำนอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
9.3 บริษัทฯ มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรงำนจัดซื้อ เช่น กำรประมู ล กำร
จัดทำสัญญำ กำรคัดเลือกคู่ค้ำที่เหมำะสม มีกำรประเมินควำมเสี่ยงศักยภำพของคู่ค้ำที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อประกอบในกำรตัดสินใจ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดย
กำรปฏิบั ติง ำนต้องเป็ นไปตำมระเบี ยบจัดซื้อของบริษั ท ฯ และมีก ำรตรวจสอบแก้ ไ ขที่
เหมำะสม
9.4 บริษัทฯ มีกระบวนกำรปฏิบัติ งำนในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลอย่ำงโปร่งใส
และเป็ นธรรม ไม่ ใ ห้เกิ ดกำรคอร์รัป ชั่ นในกำรคั ดเลือก กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม กำร
ประเมินผลงำนกำรให้ผลตอบแทนกำรเลื่อนตำแหน่งและกำรลงโทษพนักงำน
9.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมสำคั ญเป็นอย่ำงสูงในกำรปฏิบั ติงำนที่มีกำรควบคุ ม
ภำยในที่เป็นมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
แต่ละฝ่ำยงำน เพื่อให้พนักงำนใช้ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ถูก ต้อง เป็นแนวทำง
เดียวกันอย่ำงสม่ำเสมอ กำรควบคุมภำยในที่ดี ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
9.6 บริ ษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคั ญ เป็ น อย่ ำ งสู ง ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเพื่ อ เป็ น กำร
ป้องกันและลดมูล เหตุจูงใจ อันจะทำให้เกิ ดกำรคอร์รัปชั่นในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรกำหนดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
และกำรหำมำตรกำรที่จะลดควำมเสี่ยง นอกจำกนั้ นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยัง
ติดตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องไป
กับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ จนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
9.7 บริ ษั ท ฯมี ร ะบบกำรตรวจสอบภำยในที่ ไ ด้ ม ำตรฐำน โดยมี ก ำรจั ด ท ำแผนกำร
ตรวจสอบที่ประเมินจำกควำมเสี่ยงที่สำคัญสภำพแวดล้อมของธุรกิจ และจำกควำมคิดเห็น
ของผู้บริหำรระดับสูง กำรตรวจสอบภำยในจึงครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน
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ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม สำมำรถช่วยค้นหำข้อบกพร่องและแก้ไขได้ทันเวลำ ทำให้ช่วย
ลดช่องว่ำงในกำรควบคุมภำยใน อันอำจจะก่อให้เกิดคอร์รัปชั่นได้
9.8 บริษัทฯ มีระบบกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมต่อกำรตรวจสอบเสมอ มี
หลักฐำนเอกสำรประกอบกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนอย่ำงเพียงพอและครบถ้วน
9.9 บริษัทฯ จัดให้มีกำรทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป ชั่น อย่ ำงสม่ำเสมอโดย
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และนำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบทำกำรพิจำรณำและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อควำมเชื่อมั่นในควำมเพียงพอ และ
ควำมมีประสิทธิผลของมำตรกำร
โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ
บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่มุ่งเน้นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกขั้นตอน และครอบคลุมทุก
ช่องทำงกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญตำมข้อกำหนดของกฎหมำย และระเบีย บ
ข้อ บัง คั บ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรบริ หำรงำนที่ โปร่ งใส ไม่มี ช่อ งว่ำ งของกำรคอร์ รัป ชั่ น กำรบริ หำรงำน
เชื่อมโยงสอดคล้อง และสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม โดยได้แบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบดังนี้
1.
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นมอบหมำยและกำกับดูแลให้
ฝ่ำยบริหำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้กำรสนับสนุน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนทุกคนตระหนัก
และให้ควำมสำคัญจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง เพื่อกลั่นกรองงำนที่สำคัญรวมทั้งเพื่อให้
สำมำรถกำกับดูแลได้อย่ำงครอบคลุม ครบถ้วนและควบคุมไม่ให้เกิดกำรคอร์รั ปชั่น ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนหรื อ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ที่พึงมีในอนำคต
2.
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีหน้ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสียทรำบ โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ตรวจสอบและรวบรวมเสนอ เมื่อบริษัทฯ
สำมำรถควบคุมและติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ ก็จะทำให้กำร
ปฏิบัติงำนในภำพรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลประสบควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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กำรควบคุมภำยในที่สำคัญอันจะลดโอกำสเกิดกำรคอร์รัปชั่นได้ ประกอบด้วยสภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุมภำยในที่ดี กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กิจกรรมกำรควบคุมที่ดี ระบบและกำร
สื่อสำรข้อมูลที่ดี วัฒนธรรม องค์กรที่โปร่งใสและมีระบบติดตำมกำรประเมินผลที่ดี
4.
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
มีหน้ำที่สรรหำบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรชุดย่อยและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ และพิ จ ำรณำเสนอค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุด ย่ อ ย และกรรมกำรผู้ จัด กำรใหญ่ เพื่ อให้
คณะกรรมกำรบริษั ทฯ พิ จำรณำเมื่อกำรสรรหำบุคลำกรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส อยู่บนหลักกำรที่ถูกต้องยุติธรรม และพื้นฐำนของข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีกติกำที่เป็นสำกลย่อมทำให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง
5.
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มีหน้ำที่กำหนดนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ย งทั้ งองค์ ก ร พิ จำรณำหลั ก กำรเครื่อ งมือทำงกำรสัญญำอนุ พั นธ์ มีก ำรติดตำมและประเมินผล
สนับสนุน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบเป็น
ประจำ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยจัดกำรที่มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงจำกทุกสำยงำน ซึ่งจะติดตำมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และรำยงำนผล
ของกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนและ
เสนอแนะแนวทำงดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อไป
6.
ฝ่ำยบริหำร
มีโครงสร้ำงลดหลั่นตำมสำยงำนบังคับบัญชำ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้บริหำรสูงสุด กำร
กำหนดโครงสร้ำง ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และอำนำจกำรอนุมัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพจะทำให้กำร
ขับเคลื่อนธุรกิจและกำรทำงำนเป็นไปอย่ำงรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกำรควบคุมภำยในที่ดี ไม่
สร้ำงโอกำสให้เกิดกำรคอร์รัปชั่น นอกจำกนั้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อย่ำงเป็นระบบ ยุติธรรม
จะทำให้เกิดควำมเชื่อมั่น และลดบรรยำกำศของกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลง
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การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จัดให้มีช่ องทำงในกำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียนทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ กำรกระท ำใดๆ ที่ ผิ ดกฎหมำย ผิ ดจรรยำบรรณ ในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ หรื อ มี
พฤติกรรมที่อำจส่อไปในทำงทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุ กระดับและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
รวมทั้งมีกลไกในกำรคุ้มครอง ผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้กำรดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
โดยตำมข้อกำหนด บริษัท ดับบลิ วพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยเรื่องกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
กำรทุจริต ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสทุจริตต่อ
หน้ำที่ (Whistleblowing) ที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมและเพื่อมั่นใจว่ ำผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสจะได้รับกำร
ดูแลและคุ้มครองอย่ำงปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อำศัยอำนำจตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี และนโยบำยเกี่ ย วกั บ กำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริต หรือ คอร์รั ปชั่น ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จึงออกข้อกำหนด ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่ำ “ข้อกำหนด บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำร
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกำศ เป็นต้นไป
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 3 ในข้อกำหนดนี้
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ” หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ
“ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หมำยถึง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ
“พนักงาน” หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรจ้ำงโดยได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติงำนให้กับ
บริษัทฯ ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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“ผู้ร้องเรียน” หมำยถึง
(1)
พนั ก งำน หรื อ บุ ค คลภำยนอก ผู้ ซึ่ ง พบเห็ น กำรกระท ำที่ ขั ด ต่ อ กฎหมำย กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ
(2) พนักงำนผู้ซึ่งถูกดูหมิ่น ข่มขู่ หรือถูกลงโทษทำงวินัย เช่น กำรปรับลดเงินเดือน กำลังจะถูก
เลิกจ้ำงให้ออกจำกงำน หรือเป็นเป้ำหมำยของกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมและเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
กำรจ้ำงงำน ทั้งนี้เนื่องจำกพนักงำนดังกล่ำวกำลังถูกกล่ำวโทษ หรือถูกแจ้งข้อกล่ำวหำโดยผู้ท่ีมี
หน้ำที่สอบสวนหรือรวบรวมข้อเท็จจริงของกำรกล่ำวโทษนั้น
“ผู้ถูกร้องเรียน” หมำยถึง พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกำรแทนบริษัทฯ ซึ่งถูกกล่ำวหำหรือมี
พฤติกรรมปรำกฏว่ำทุจริตอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่กำรสื บสวน สวบสวน และรวมถึงพนักงำนที่เป็นตัวกำร
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในกำรกระทำดังกล่ำว
หมวด 2
การร้องเรียนการกระทาทุจริต
ข้อ 4 พนั ก งำนที่ มี ข้ อสงสั ย หรื อ เหตุอั น ควรเชื่ อ โดยสุ จ ริต เมื่ อ พบว่ ำ มีก ำรกระท ำทุ จริ ต ควร
สอบถำมหรือปรึกษำผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น โดยตรงก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 5 ผู้ร้อ งเรี ย นสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรีย นกำรกระท ำทุจ ริตผ่ ำนทำง ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
เลขำนุกำรบริษัทฯ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
5.1 เว็บไซต์ www.wp-energy.co.th
5.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ whistleblowing@wp-energy.co.th
5.3 จดหมำย ส่งที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ เลขำนุกำรบริษัทฯ หรือ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยส่งมำยังที่อยู่
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อำคำรอีสท์วอเตอร์ ชั้น 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
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ข้อ 6 กำรร้องเรียนเรื่องทุจริตต้องใช้ถ้อยคำที่สุภำพ และมีรำยละเอียดดังนี้
6.1 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
6.2 ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
6.3 ข้อเท็ จ จริง หรือพฤติก ำรณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ กำรท ำทุ จริ ตได้อย่ ำ งชั ด เจนว่ ำ ได้รั บ ควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำ งไร ต้องกำรให้แก้ไ ข ดำเนินกำรอย่ ำ งไรหรือชี้ช่ องทำงแจ้ง
เบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถดำเนินกำร
สืบสวน สอบสวนได้
6.4 พยำนบุคคลที่รู้เห็นเหตุกำรณ์ พยำนหลักฐำน และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แนบหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นควำมลับ กรณีผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ -สกุล ในกำร
ร้องเรียน จะต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ปรำกฏชัดแจ้งเพียงพอที่ จะแสดงให้เห็นถึงกำร
กระทำทุจริต
6.5 เรื่องร้องเรีย นต้องเป็ นเรื่ องจริงที่ มี มู ล เหตุมิ ไ ด้หวัง สร้ำ งกระแสหรือสร้ำ งข่ ำ วที่
เสียหำยต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงำน
ข้อ 7 บริษัทฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียนกำรกระทำทุจริตดังต่อไปนี้
7.1 เรื่อ งที่ ค ณะกรรมกำรสืบสวนที่ ไ ด้รั บกำรแต่ ง ตั้ง จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รับไว้
พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดแล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระสำคัญ
เพิ่มเติม
7.2 เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัทฯ ก่อนถูกกล่ำวหำเกินกว่ำ 5
ปี
7.3 เรื่ อ งที่ ไ ม่ ร ะบุ พ ยำนหลั ก ฐำนหรื อ ระบุ พ ฤติ ก รรมกำรกระท ำทุ จ ริ ต ที่ ชั ด เจน
เพียงพอที่จะดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้
7.4 เรื่องที่ล่วงเลยมำเกินกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำกำรทุจริตจนถึ งวันที่แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนและเป็นเรื่องที่ไม่อำจหำพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะดำเนินกำรต่อได้
7.5 เรื่องร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
7.6 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
7.7 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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หมวด 3
การดาเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อ 8 ฝ่ำ ยตรวจสอบภำยใน เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ฯ ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ ำ ยทรั พ ยำกรบุ ค คล ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จั ดกำรใหญ่ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่พิจำรณำควำมชัดแจ้ง
เพียงพอของพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น และส่งเรื่องร้องเรียนทุจริตที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้ ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน บันทึกเรื่องร้องเรียนทุจริตและดำเนินกำรตำมข้อกำหนดนี้ต่อไป
ข้อ 9 ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสั่งกำร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรก่อนกำรสืบสวน สอบสวน
ข้อ 10 ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในบันทึกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและแจ้งกลับกำรรับเรื่องร้องเรีย น
ทุจริตให้ผู้ร้องเรียนทรำบหลังจำกได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ภำยในระยะเวลำ 7 วัน
ข้อ 11 ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเสนอเรื่องร้องเรียนทุจริตไปยังผู้บังคับบัญชำระดับรองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรขึ้นไปตำมสำยงำนของผู้ถูกร้องเรียนเพื่อพิจำรณำ หำกเรื่องที่ร้องเรียนทุจริตน่ำเชื่อถือและมี
มูลให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อดำเนินกำรสืบสวน สอบสวน ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ติดตำมผลสรุปกำรสอบสวน และนำเสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้บังคับบัญชำ
ระดับ รองประธำนเจ้ำหน้ำ ที่ บริหำรขึ้ นไปตำมสำยงำนของผู้ถูก ร้องเรีย นและส ำเนำให้ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ
ข้อ 12 ให้ ฝ่ ำ ยตรวจสอบภำยในติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ กำรด ำเนิ น กำรสื บ สวน สวบสวนเรื่ อ ง
ร้องเรียนทุจริตและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง
ข้อ 13 ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในบันทึกผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนทุจริตและแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผู้ร้องเรียนรับทรำบหลังจำกที่ได้รับรำยงำนผลกำรพิจำรณำภำยในระยะเวลำ 7 วัน
ข้อ 14 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 11 นั้น ให้ยุติเรื่อง และ
เก็บเป็นฐำนข้อมูล
ข้อ 15 กรณีที่มีหลักฐำนปรำกฏชัดแจ้งเพียงพอว่ำผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเจตนำไม่สุจริต
ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
15.1 หำกผู้ร้องเรียนเป็นพนักงำน ให้ดำเนินกำรสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษ
ตำมระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
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15.2 หำกผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภำยนอก และ บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย บริษัทฯ อำจ
พิจำรณำดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนด้วย
หมวด 4
การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน
ข้อ 16 ผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยอำจทำให้เกิดควำม
เสียหำยกับตนเอง แต่ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุ
อันควรเชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิ จของบริษั ทฯ เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรีย น
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อ 17 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จำเป็น โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบใน
ทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับเป็นควำมลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
ข้อ 18 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนเองอำจได้รับควำมไม่ปลอดภั ย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อน
เสียหำย ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมได้ หรือบริษัทฯ อำจ
กำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่ จะเกิดควำม
เสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน
ข้อ 19 พนัก งำนที่ปฏิบัติต่ อบุคคลอื่นด้วยวิ ธีก ำรที่ไ ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบั ติต่อบุ คคลอื่นด้ว ย
วิธีกำรที่ไม่เหมำะสม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมำจำกกำรที่บุคคลอื่นนั้น
ได้ร้องเรีย น ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบำะแสเกี่ยวกั บกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือกำรไม่ปฏิบั ติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงกำรที่บุคคลอื่น
นั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยำน ให้ถ้อยคำ หรือให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อ ศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็น
กำรกระทำควำมผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้ งนี้อำจได้รับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ หำกกำรกระทำนั้น
ถือเป็นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ข้อ 20 ผู้ร้องเรีย นที่ไ ด้ รับ ควำมเดือดร้ อนเสีย หำยจำกกำรแจ้ง ข้ อมู ล ร้องเรีย นหรือ ให้เบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสม
และเป็นธรรม
ข้อ 21 ผู้ร้องเรียนหรือพยำนที่เป็นพนักงำน ซึ่งได้ดำเนินกำรในกำรให้เบำะแส ถ้อยคำหรือข้อมูล
ใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บกำรทุจริ ตด้ว ยควำมสุจ ริต มิไ ด้ มีเจตนำให้ร้ำ ยหรื อก่ อ ให้เ กิ ดควำมเสีย หำยแก่ ผู้ถู ก
ร้องเรียน ผู้บังคับบัญชำระดับรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรขึ้นไปของผู้ร้องเรียนหรือพยำน จะให้ควำม
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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คุ้มครองพนักงำนอย่ำงเหมำะสมโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน พักงำน
ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือกระทำกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ ำงไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลดังกล่ำว ทั้งนี้หำกมีควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำรคุ้มครองบุคคลใดก่อนกำรพิจำรณำ
จะเสร็จสิ้น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรก่อน
หมวด 5
การรักษาความลับ
ข้อ 22 กำรด ำเนิ น กำรใดๆ ตำมข้ อ ก ำหนดนี้ จะต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ปกป้ อ งข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้ร้องเรีย นให้เป็นควำมลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของ
ผู้ร้องเรียน แหล่งที่มำของข้ อมู ล หรือบุค คลที่เกี่ย วข้ อง เว้นแต่กรณีที่มีควำมจำเป็ นในขั้นตอนของกำร
สืบสวนหำข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยำน ให้ถ้อยคำ หรือให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่ อศำล
หรือหน่วยงำนรัฐ
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ส่วนที่ 4
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 4
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
นิยาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (หรือ ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” ) คือ
ข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ดีงาม เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานให้องค์กรสามารถดาเนินกิจการได้อย่างมั่นคง
ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกาหนดต่างๆ และ
เคารพสิทธิของผู้ค้า และลูกค้าของบริษัท รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
บุคคลที่อยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ
บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องถือ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่า
บุคคลดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่
บทลงโทษหากฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง บุคคลดังกล่าวจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสบุคคลดังกล่ าวโต้แย้งข้อกล่าวหา
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะทางานผู้รับผิดชอบ
ในการสอบสวนตามวินัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี และให้ถือคา
ตัดสินของคณะทางานผู้รับผิดชอบเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือบุคคลดังกล่าวไม่แก้ไข
ความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้
การฝ่าฝืนร้ายแรง
ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฯ ต่อบุคคลที่สาม และการกระทาใด ๆ ที่ เสื่อม
เสี ย ต่ อเกี ย รติ คุ ณของบริษั ท ฯ หรื อปกปิ ดหรือไม่ รายงานข้ อมู ล การหารื อ หรื อเอกสารส าคั ญใด ๆ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาเป็นต้องออกหนังสือเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
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1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ และสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่
บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ รวมถึง บุคลากรของบริษัทฯ จะดาเนินการตามระเบียบ ข้อกาหนด ของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติ
1) ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2) ศึกษา ทาความเข้ าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคั บ ระเบี ยบ ข้อกาหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายตามคู่มือกาหนด
อานาจอนุมัติและดาเนินการ
4) ไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทาการใดๆ หรือ บุคคลใด ที่เป็นการหลีกเลี่ยง หรือ
ฝ่าฝืนการปฏิบั ติตามกฎหมาย ข้ อบั ง คั บ ระเบี ย บ ข้ อก าหนด ขั้ นตอนการปฏิบัติง าน หรือ
หนังสือสั่งการ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5) เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล และให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกคนในทุกส่วน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่
แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสในการก้าวหน้าตามความสามารถโดย
พิ จ ารณาอย่ า งเป็ น ธรรม อี ก ทั้ ง ดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด การคุ ก คามหรื อ ข่ ม ขู่ หรื อ ล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ตลอดจนจัดให้ มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยา
เสพติด
แนวทางปฏิบัติ
1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถและเต็มกาลัง ซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม
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2) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต
3) ต้องเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการ
อบรมตามความเหมาะสม และต้องพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่บริษัทฯ
กาหนดไว้
4) รับฟังคาแนะนาของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีที่
จาเป็นและเป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า ทั้งนี้ต้องเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5) ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูลเอกสาร และหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ และต้องไม่ปกปิด บิดเบือน หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ
6) ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี รวมถึงกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
7) ต้องมี กิ ริย ามารยาทสุ ภาพ แต่ง กายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติต นเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง หน้า ที่ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่ความเสื่อมเสีย ต่อภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ
8) ไม่นาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไป
เปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
9) ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนในการดาเนินธุรกิจ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน
หรือเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ
สี ผิ ว ศาสนา ความคิ ด เห็ น ส่ ว นบุ ค คล ความพิ ก าร หรื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน
10) ห้ามแสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความ
อับอาย หรือความ หวาดกลัวให้แก่ผู้อื่นหรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บ่ั นทอน
กาลังใจ เป็ นปฏิปัก ษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ซึ่งพฤติก รรมดังกล่าวหมายรวมถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกาย
รวมทั้งการกระทาอื่นใดที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย
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11) ไม่ใช้เวลาทางานของบริษัทฯ ไปทาอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว
12) ห้ามครอบครอง หรือเสพยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน
3. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่มี
ข้อยกเว้น ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการ
อย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่ทาให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัทฯ
หน่วยงานตรวจสอบมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบเสมอเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่ามีการ
คอร์รัปชั่นเกิดขึ้น
ทั้ ง นี้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ หั ว หน้ า ในทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ งติ ด ตามไม่ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ ในกรณีที่พ บเห็นการกระทาที่ฝ่าฝืน
สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ รับรองว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1) ไม่คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทุกวิธีการ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าข่ายการคอร์รัปชั่นทั้ง
ทางตรงทางอ้ อ ม รวมถึ ง ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในกระบวนการปฏิ บั ติง านที่ ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
คอร์รัปชั่นสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการ งานลงทุน การทาสัญญา
การให้และรับของกานัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาค เป็นต้น
2) การดาเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงิ นบริจาค เงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่า งถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรืออานาจอนุมัติและอานาจดาเนินการของบริษัท ฯ ด้วยความ
โปร่งใส และต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าว จะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อการติด
สินบนแต่อย่างใด
3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
โดยจะต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
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4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
5) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมและ
เหมาะสมเพียงพอ
6) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
อย่ างถูก ต้ อง ตรงตามนโยบายนี้ เพื่ อให้มั่ นใจว่ า บริษั ท ฯ มี ระบบควบคุ ม ภายในที่ มี ค วาม
เหมาะสมและเพียงพอ
7) ผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น
4. ของกานัลและการเลี้ยงรับรอง
ถึงแม้ว่าการให้ การรับหรือให้ผลประโยชน์ ตามประเพณี จะเป็นเรื่องปกติที่บุคคลทั่วไป
พึงปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึง การแสดงความยินดี ความขอบคุณ หรือความห่วงใย แต่การให้หรือ
การรับที่ไม่เหมาะสมอาจจะนามาซึ่งความลาบากใจ ความเกรงใจ และส่งผลกับการปฏิบัติหน้าที่ และ
อาจจะส่งผลเสีย ตลอดจนความเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ ในที่สุด
ดังนั้น การรับ หรือให้ป ระโยชน์ต่า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นทรัพ ย์ สิน บริก าร การอานวยความ
สะดวก การเลี้ยงรับรองกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ จึงต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1) ก่อนการรับหรือให้ของก านัล และการเลี้ย งรับรองกับ ผู้ที่เกี่ย วข้ องทางธุรกิจ ต้องแน่ใจว่า
สิ่ ง ของเหล่ า นั้ น มี มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม และเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ข้อกาหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ
2) ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจทาให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ
3) การให้ของกานัล ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยงรับรอง ต้องมีการหลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงมูล
ค่าที่สามารถตรวจสอบได้
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4) พึ ง ระมั ดระวั งทั้งกรณีก ารให้ท รัพ ย์ สิน บริก าร เลี้ ย งรับรองแก่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล /
หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์ สิน บริการ การเลี้ยงรับรองจากผู้ใ ต้บังคับบัญชา หรือ
บุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้ และการรับดังกล่าวต้องไม่เป็นการสร้ างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นธรรม
5) หากมี ความจาเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินความ
เหมาะสม หรือไม่แน่ใจในเจตนาของผู้ให้แต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุผลในการรับไว้
เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ส่งมอบให้สานักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา
5. การดาเนินการด้านการเมือง
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่าย
ใด หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอานาจ
ทางการเมือง หรือนักการเมืองตลอดจนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ เคารพในสิ ท ธิ เ สรี ภาพทางการเมื องของพนั ก งานและสนับ สนุ น ให้
พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
แนวทางปฏิบัติ
1) ไม่นาทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทาง
การเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้า
มาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2) การใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทาในนามตนเอง และพึงระมัดระวัง
ไม่ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทาในนามกลุ่มบริษัทฯ
3) เมือ่ ต้องแสดงออกในนามกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงออกด้วยวิธีการใดๆ
ที่จะทาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ ฝัก ใฝ่พรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองรายใด ไม่ว่าจะเป็น
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
4) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือตราสัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินสนับสนุนพรรค
การเมือง นักการเมือง หรือเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่ส าธารณะอันมี
ลักษณะทางการเมือง
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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5) หลีกเลี่ยงการแสดงออกทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางาน
หรือในเวลางานอันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งในการทางาน
6. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
• ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ โดยการคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง
ต้องไม่นาไปเปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย เช่น
สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทางาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว
อื่นๆ
แนวทางปฏิบัติ
1) ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคล โดยหากจะใช้หรือเปิดเผย ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล
นั้นๆ และต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2) ผู้ทาหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ต้อง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนัก งานและผู้ ที่ เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นการให้
เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมู ลดังกล่าว จะทาได้เท่าที่อยู่ภายใต้ค วามรับผิดชอบในหน้าที่งาน
ตามปกติ ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
• การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์ กร โดยการบันทึ กหรือรายงาน
ข้อมู ล ต้องถูก ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้ อบั งคั บ และต้องมี ก ารเก็ บ รัก ษาข้ อมู ล ที่ อยู่ ใ นสภาพที่
ปลอดภัยและสามารถนามาอ้างอิงได้เมื่อต้องการ
แนวทางปฏิบัติ
1) บันทึก และรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง และเมื่อพ้น
ช่วงเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร ต้องทาการทาลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
2) ไม่ นาข้ อมูล ของกลุ่มบริษัท ฯ ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ส่วนตน หรือบุ ค คลอื่นโดยไม่ ช อบด้วย
กฎหมาย ทั้งนี้นอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้ภายใน
เท่านั้น ซึ่งต้องใช้ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
3) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท เช่น ความลับทางการค้า
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• การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสาคัญต้องดาเนินการ
ให้เหมาะสม และต้องคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมถึงมีความถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด โดยต้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
แนวทางปฏิบัติ
1) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ และการใช้ ข้ อ มู ล ภายในอย่ า ง
เคร่งครัด
2) ไม่ ใ ห้ ค าแนะน าหรื อให้ค วามเห็ น ในการซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริษั ท เว้น แต่เ ป็ น เรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
3) ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคล
ในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
4) กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการขึ้น ไป และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทา
ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัท
เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง
5) กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการขึ้นไป และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทา
ข้อ มูล งบการเงิน รวมถึง บุค คลในคู่ส มรสและบุ ตรที่ยั งไม่ บ รรลุนิ ติภ าวะ ต้อ งไม่ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูล
อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
6) การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ฯ บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษา
ทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น
แนวทางปฏิบัติ
6.1 ใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง ให้เกิดประสิทธิภาพ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ
6.2 ดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย
6.3 ต้องไม่นาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดกฎหมาย
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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• การใช้และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้
พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนาไปใช้โดยไม่มีสิทธิ รวมถึงเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
แนวทางปฏิบัติ
1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทางาน แต่ต้องไม่กระทา
การอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในสานักงาน ไม่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอัน
ดี หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2) ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน
ของตนสาหรับเข้าใช้งานระบบ
3) หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
4) หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบฯ
ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยหากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งานให้
ติดต่อผู้ดูแลด้าน IT
5) รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน
6) ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
7) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกากับพนักงานในบั งคับบัญชาให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ วิ นั ย และข้ อ ก าหนดของบริ ษั ท ในการใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้
เครื่องคอมพิ วเตอร์ของบริษั ท ฯ เป็ นไปตามกฎหมายคอมพิ วเตอร์ กฎหมายลิขสิท ธิ์ หรื อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสี ยหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลากรของบริษั ทฯ ทุก ระดับ ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนัก งานทุ ก คน ต้อง
ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ ปราศจากความต้องการส่วนตัว และต้อง
ตระหนั ก อยู่ เ สมอว่ า ตนเองมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ขั ด กั น ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ไม่ พึ ง
หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากเห็นว่า
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นให้รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโดย
ด่วน
แนวปฏิบัติ
1) ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตามที่ตนรู้มาจากตาแหน่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
3) การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ฯ โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอการว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนรวมในการอนุมัติ โดย
ใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และให้ถอนตัวจากการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว
5) ห้ามออกคาสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคาสั่งเอง
6) คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ฯย่อย บริษัทฯร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
8. การทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม
การดาเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานที่เป็นการทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ฯ ในกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องคานึงถึงกฎหมาย และนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
1) ศึกษานโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนดาเนินการ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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2) ต้องดาเนินการตามขั้ น ตอนที่ ต้องดาเนินการตามปกติที่ พึ ง ปฏิบั ติ ถึ ง แม้ ว่า จะเป็ นรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ในกลุ่มก็ตาม
3) ดาเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
4) การดาเนินการในรายการระหว่างกันต้องทาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และต้องไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทฯ
9. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษั ทฯ ให้ความส าคัญในการจัดซื้อจัดหา อันเป็ นกระบวนการส าคั ญที่ส นับ สนุนการ
ดาเนินกิ จการของบริษั ท ฯ และเป็ นการก าหนดค่ า ใช้ จ่า ยและคุ ณภาพสินค้ า และบริก ารที่ บ ริษั ท ฯ
นามาใช้ในการดาเนินกิจการ จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ การจัดหาที่มีขั้นตอนที่โปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกอบกับให้ความสาคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลสาคัญที่ช่วยเหลือ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน
แนวปฏิบัติ
1) การดาเนินการจัดหา จัดซื้อ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องกับตารางก าหนดอานาจอนุ มัติและอานาจดาเนินการของ
บริษัทฯ
2) บุคลากรของบริษั ทฯ ที่ ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้า และบริการ ต้องคานึง ถึงความต้องการ
ความคุ้มค่าทั้งทางด้านราคา และคุณภาพ การจัดซื้อ จัดหาต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสให้
ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า
3) วางตัวเป็นกลาง ไม่ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษกับผู้ค้ารายใด เพราะอาจมีผลต่อ
การพิจารณาโน้มเอียงและไม่เป็นธรรม และต้องไม่รับประโยชน์อื่นใดจากการจัดหา เพื่อ
หลีกเลี่ยงการผูกพันหรือการจัดหาที่ไม่ยุติธรรม
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4) ดาเนินการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากล มีความ
ซื่อสัตย์ เคารพสิทธิมนุษยชน มีอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจจะปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทัน ที
และหาแนวทางแก้ไข
10. การแข่งขันทางการค้า
บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะทาการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคานึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ และ
ตระหนั ก ดี ว่ า กฎหมายแข่ง ขั นทางการค้ ามี ค วามซับ ซ้ อนและครอบคลุ มในระดับ โลก ดัง นั้ นการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งจะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังโดยต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ก่อนทุกครั้ง
แนวปฏิบัติ
1) ไม่ทาความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจากัดการแข่งขันทาง
การค้า
2) ไม่ร่วมกับ ผู้อื่นในการดาเนินธุรกิจในลัก ษณะที่ไ ม่เป็นธรรมทางการค้ า เช่ น กาหนดราคา
ประมูลในการประกวดราคา หรือตั้งราคาสินค้าหรือเงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็น
ธรรม จากัดทางเลือกของลูกค้า
3) กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ
ดังนั้นการดาเนินการควรหารือกับฝ่ายกฎหมายตั้งแต่ขั้นตอนแรก
11. การป้องกันการฟอกเงิน
บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยจะไม่รับโอน
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินหรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง ใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิด หรืออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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แนวปฏิบัติ
1) ก่อนทาธุรกรรมกับคู่สัญญา จะต้องตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นว่าไม่เป็น ผู้กระทาความผิด
ตามกฎหมายฟอกเงินและต้องให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2) ไม่ โ อนเงิ น ไปยั ง บั ญ ชี ที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก หรื อ รั บ โอนเงิ น ที่ มี ลั ก ษณะในการจ่ า ยที่ ผิ ด ปกติ
โดยเฉพาะในที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมนั้น
3) กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติอาจเข้าลักษณะเป็นการฟอกเงินให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานบัญชีและการเงิน หรือหน่วยงานกฎหมายทราบโดยทันที
12. ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ มี ความมุ่ง มั่ น ที่จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จโดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรทุกระดับให้ความสาคัญและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ใน
แต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติ
1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนดมาตรฐานทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2) บริษั ท ฯ ให้ค วามส าคัญในการป้องกั น การเกิ ดอั นตรายที่อ าจจะเกิ ด กั บ พนั ก งาน หรื อผู้ ที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาปรับปรุงมาตรการต่างๆให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินจากกิจกรรมของบริษัทฯ
3) ศึกษาทาความเข้าใจแผนฉุกเฉินต่างๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ และให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ ตามที่จัดขึ้น
4) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงแหล่งธุรกิจให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
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กรณีที่พบเห็นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ดังนั้นในกรณีที่พบเห็นการ
กระทาผิด หรื อเป็ นผู้ ที่ เดื อดร้อน เสีย หาย หรื อได้รับ ผลกระทบเกี่ ย วกั บการทุ จริต ไม่ปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการ
กระทาดังกล่าวได้ โดยแจ้งไปที่ผู้รับร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กาหนด
ทั้ง นี้ ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น เท็ จ และไม่ ก ระท าการโดยมี เ จตนากลั่ น แกล้ง มิ เ ช่ น นั้ น
บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัย
บริษัทฯ มีกระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่
แจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
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ส่วนที่ 5
แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบั ติที่ดีใ นเรื่ องต่ำ งๆ ที่เกี่ย วข้องกั บ หลัก กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดีไ ว้
เพื่ อให้ค ณะกรรมกำร ผู้บ ริ หำร และพนั ก งำนของบริ ษั ท ฯใช้ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิบั ติ โดยมี เ นื้อ หำ
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้คือ
1.

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

2.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน

4.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน

5.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรำยกำรผลประโยชน์ที่ขัดกัน

6.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับ

7.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

8.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

9.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ

10.

แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

11.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุ
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1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงโปร่งใสมีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholders)

และมี ค วำมเป็ น มื อ อำชี พ บริ ษั ท ฯ จึ ง ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำงๆ ซึ่งถือเป็นจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำม
รำยละเอียดดังนี้
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรกำกับ
ดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิ บัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ
เป็นไปในทิศทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษั ทฯ จะดูแล
ให้มี กำรจัดทำวิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุท ธ์ แผนงำน และ
งบประมำณประจำปีของบริษัท ฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจำรณำอนุมัติ และติดตำมให้มีกำรบริ หำรงำนเพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ ำ หมำยที่ ว ำงไว้ โดยจะยึ ด ถื อ แนวทำงของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2. องค์ประกอบ
(1) ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ
5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อี ก ทั้ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตำมหลักเกณฑ์ เรื่องคุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศไทย
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(2) กรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
(3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพย์ฯ") ประกำศกำหนด
(4) คณะกรรมกำรเลือกตั้ง กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกตั้งรองประธำน
กรรมกำร และตำแหน่งอื่นตำมที่เห็นสมควรก็ได้ โดยรองประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท
ฯ และตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมกำรต้ องมี คุ ณสมบั ติค รบถ้ว นและไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วยบริ ษั ท
มหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำร
ขำดควำมเหมำะสมที่ จ ะได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจให้ บ ริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กำรที่ มี ม หำชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ประกำศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ใน
ระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์
(2) กรรมกำรบริษัท ฯ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย มีวิสัยทัศ น์ รวมทั้ งมี คุณธรรมและจริย ธรรม สำมำรถอุทิ ศ เวลำให้ได้อย่ำง เพี ย งพออันเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ
(3) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(4) กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัท ฯ ทำขึ้น
ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทฯในเครือ
(5) กรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 2 (1) ข้ำงต้น กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ดังนี้
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5.1) ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้อำนำจควบคุมของบริษัท ฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆด้วย
5.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้อำนำจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้อำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
5.3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ท ำงสำยโลหิ ต หรื อ โดยกำรจดทะเบี ย นตำม
กฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5.4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขั ดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรือผู้ ที่มีอำนำจ
ควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลั กษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำที่เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือ กำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่
3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ
กว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้ ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิด ขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
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บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
5.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
5.7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
5.8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มี
ส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5.9) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถให้ ค วำมเห็ น อย่ ำ งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และวาระการดารงตาแหน่ง
(1) กำรเลือกตั้งกรรมกำร ให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัท ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมี
ควำมโปร่งใสและชัดเจนในกำรสรรหำกรรมกำร โดยต้องพิจำรณำประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำร
ประกอบวิ ช ำชี พ ของบุ ค คลนั้ น ๆ รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละกำรไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ ม โดยมี ร ำยละเอี ย ด
ประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
(2) กรณีที่กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรโดย
มติกำรแต่งตั้ง กรรมกำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
(3) ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งใน
สำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้
ที่สุดกับหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุด
เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
(4) ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรว่ ำ งลง เพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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และกฎหมำยว่ำด้วยตลำดหลักทรัพย์ฯ เข้ำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมครำวต่อไปเว้นแต่วำระของกรรมกำร
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลผู้เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน
(5) นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้วกรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมื่อ
5.1) ตำย
5.2) ลำออก
5.3) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5.5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
(6) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท ฯ กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่
วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษั ทมหำชน
ทรำบด้วยก็ได้
(7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้น
นับ รวมกั น ได้ไ ม่ น้อยกว่ำ กึ่ ง หนึ่ง ของจำนวนหุ้น ที่ ถือโดยผู้ถื อหุ้นที่ ม ำประชุ ม และมี สิ ท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลงำนของบริษัท ฯ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเคร่งครัด ตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
(1) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง วำระกำรประชุ ม และเอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำเป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ด้ ว ย
ระยะเวลำพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
(2) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งดูแล
ให้มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(3) พิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อำจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
อย่ำงครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว ตลอดจนจัดให้
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มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และจัดให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของกำรควบคุมภำยใน
(4) จัดให้มีกำรทำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ฯ และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทน
ที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(6) สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึง
รำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกั น ให้ค วำมส ำคั ญในกำรพิ จ ำรณำธุ รกรรมหลัก ที่ มี ค วำมส ำคั ญ โดยมุ่ ง เน้น ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
(7) กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ฯ
ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยแผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(8) มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำสัญญำ กำรลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจปกติ ตลอดจนกำรดำเนินงำนที่เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ำทั่วไป ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือภำยใต้วงเงินที่กำหนด
ในระเบียบอำนำจอนุมัติและกำรดำเนินกำร
(9) มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หรือกำรดำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืม หรือ
กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อกำรทำธุรกิจ
ตำมปกติของบริษัท ฯ โดยไม่ จำกัดวงเงิ น ทั้ง นี้ ภำยใต้ระเบี ยบของบริษั ท ฯ และกฎระเบีย บ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ
(10) จัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในตำแหน่งบริหำรที่สำคัญทุกระดับ
อย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใสเป็นธรรม
(11) พิ จำรณำก ำหนดโครงสร้ำ งกำรบริหำรงำน มี อำนำจในกำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้ จั ด กำร และคณะอนุ ก รรมกำรอื่ น ตำมควำมเหมำะสม เช่ น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงกำรกำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ ตลอดจนค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้ จั ด กำร แล ะ
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตั้ง
(12) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถมอบอำนำจ และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะ
อย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจช่วงดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจ
ตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำร
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บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ฯ ก ำหนดไว้ ทั้ ง นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร กลต. หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมี
ส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกั บ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติไว้
(13) กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
(14) กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ในควำม
เสียหำยใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชำชนทั่วไป โดยแสดงข้อควำมที่เป็น
เท็ จ ในสำระส ำคัญหรือปกปิ ดข้ อ ควำมจริง ที่ ควรบอกให้ แจ้ง ในสำระส ำคัญ ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดยตำแหน่งหน้ำที่ตน
ไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
(15) ให้ควำมสำคัญกับ กำรดำเนินธุรกิ จด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืนของสังคมไทย
(16) จั ด ให้ มี เ ลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ของคณะกรรมกำรและช่ ว ยให้
คณะกรรมกำรและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
(17) จัดให้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์
(18) นอกจำกนี้ กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้
• กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ย วโยงกั น และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ สำคัญของ
บริษัทฯตำมที่กฎหมำย และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
• กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
• กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทฯ
• กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท ฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท ฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
• กำรเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
• กำรเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
• กำรออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
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• กำรเลิกบริษัทฯ/กำรควบเข้ำกับบริษัทอื่น
• กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจำปี
• กิจกำรอื่นใดที่กฎหมำย/ข้อบังคับบริษัท ฯ กำหนดให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น
5.1 การประชุม
(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งตำมปกติกำหนดให้จัดขึ้นอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมกำร
ถ้ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ำกรรมกำรผู้จัดกำรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรอำวุโสตำมลำดับที่คณะกรรมกำรกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรในกำรเรียกประชุม
ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
ส่งมอบให้แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
เจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ฯ จะแจ้งกำร
จัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรกำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น
(2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรือ มี แต่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่ไ ด้ใ ห้ ก รรมกำรซึ่ง มำประชุ ม เลือ กกรรมกำรคนหนึ่ ง เป็ น
ประธำนที่ประชุม
(3) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำร
คนหนึ่ ง มี ห นึ่ ง เสี ย งในกำรลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมกำรซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้
ขำด
(4) เลขำนุกำรบริษัทฯ ทำหน้ำที่ในกำรจดบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จภำยใน
14 วัน จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัท ฯ
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สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ งประสำนงำนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5.2 การรายงาน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รับรองโดยทั่ วไป โดยเลือกใช้ นโยบำยบั ญชี ที่ เหมำะสมและถือปฏิบั ติส ม่ำเสมอ และใช้ดุล ยพิ นิจอย่ ำ ง
ระมัดระวังในกำรจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็น
ของกรรมกำรจะนำไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในแต่ละปี และเพื่อให้กำร
ทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิผลมำกขึ้น
5.4 ค่าตอบแทน
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็น
นโยบำยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้
• ผลประกอบกำรของบริษัท ฯ โดยเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนำดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
• ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน
• ประโยชน์ที่คำดว่ำบริษัทฯ จะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน
• ค่ำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับควำมจำเป็น
และสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ มำเป็นกรรมกำรได้
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
สำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
และผู้บริหำรจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและควบคุมกิจกำรของบริษัท ฯ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ฯ มอบหมำย เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ แก่ผู้มีส่วนได้
เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดควำมชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วำระกำรดำรง
ตำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับ ผิดชอบ และกำรประชุ มของคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จึง
เห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรขึ้น เพื่ อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย และสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. คุณสมบัติและองค์ประกอบ
(1) คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
(2) คณะกรรมกำรบริ หำรต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่
(3) คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย บริษัท
มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
3. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
(1) คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ โดยเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ฯ
ซึ่งกำหนดว่ำกรรมกำรบริษัท ฯ อำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก็ได้ รวมทั้งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบุคคลนั้นๆ ด้วย
(2) คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรที่พ้น
ตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำรับตำแหน่งได้อีก
(3) นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ ำงต้น กรรมกำรบริหำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
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• ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ฯ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้
บริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กำรที่ มี ม หำชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นมำตรำ 89/3 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้พ้นจำกตำแหน่ง
(4) กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท ฯ กำรลำออกให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ
(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยเป็ น
กรรมกำรบริหำรแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรบริหำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรที่ว่ำงลงทดแทนก็ได้ กรรมกำรบริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทดแทนจะ
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรซึ่งตนแทน
4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) พิจำรณำกลั่นกรองกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และแผนงำน (ทั้งระยะ
สั้น ระยะกลำง และระยะยำว) รวมถึงงบประมำณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(2) ก ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทุนของบริษั ท ฯ และก ำหนดทิ ศ ทำงนโยบำยกำรลงทุ นให้
สอดคล้องกับนโยบำยบริษัทฯ
(3) พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนและจำหน่ำยทรัพย์สิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงิน
และกำรบริหำรเงิน กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ฯ ภำยในขอบเขต
อำนำจที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(4) ก ำกั บ และติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนและฐำนะกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบเป็นประจำทุกเดือน
(5) แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ศึกษำควำมเป็นไปได้สำหรับโครงกำร
ใหม่ๆ และมีอำนำจพิจำรณำอนุมัติเข้ำร่วมประมูลงำนต่ำงๆตลอดจนเข้ำดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่
เห็นสมควร รวมถึงกำรทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจนเสร็จกำร
(6) คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอำนำจให้ผู้บริหำรหรือบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่งมี อำนำจในกำร
ดำเนินกำรในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง หรือหลำยเรื่องตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได้ กำรอนุมัติ
รำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรและ/ หรือกำรมอบอำนำจต้องไม่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสีย ตำมที่กำหนด
ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมที่กำหนดโดย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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(7) ให้แนวนโยบำย แต่งตั้ง กำหนดอำนำจ หน้ำที่ กำกับ ดูแล ประสำนงำน และกำหนดอำนำจ
หน้ำที่ของคณะทำงำนพิเศษ หรือคณะบริหำรงำนพร้อมทั้งพิจำรณำและอนุมัติข้อเสนอต่ำงๆ ซึ่งเสนอโดย
คณะบริหำรงำน หรือคณะทำงำนพิเศษ
(8) พิจำรณำและให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ
บริษัทฯ
(9) พิจำรณำและดำเนินกำรในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
(10) พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้ อเสนอแนะงำนทุ ก ประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ท ฯ
ยกเว้นงำนที่อ ยู่ ภำยใต้หน้ำที่ ค วำมรับผิดชอบ และ/หรือ เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรชุดย่ อยอื่นของ
บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่กรองเพี่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง
(11) ด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ ในขอบเขตอ ำนำจและควำมรั บ ผิ ด ชอบ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ
มอบหมำยหน้ำที่ให้เป็นครำวๆ ไป
(12) รับทรำบเรื่องอื่ นๆ ทั้ ง ที่ เกี่ ย วกั บกำรบริหำรกิ จกำรและไม่เ กี่ ย วกั บ กำรบริ หำรกิ จ กำรของ
บริษัทฯ เช่น คดีควำมที่บริษัท ฯ ตกเป็นจำเลย เป็นต้น ที่กรรมกำรบริหำรเห็นว่ำจำเป็นหรือสมควรที่จะให้
เสนอเพื่อรับทรำบ
5 การประชุม
(1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจำทุกเดือน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตำม
ควำมเหมำะสม
(2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรในฐำนะที่ เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรไม่น้อย
กว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ฯ จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้
(3) กรรมกำรบริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
(4) คณะกรรมกำรบริหำรอำจเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กรรมกำรผู้อำนวยกำร
กรรมกำรผู้จัดกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร หัวหน้ำส่วนงำน และ/หรือบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงอำจพิจำรณำให้มีกำรประชุมแยกต่ำงหำกร่วมกับ
บุคคลอื่นเช่นว่ำนั้น หำกเห็นว่ำมีประเด็นหรือข้อพิจำรณำที่ควรหำรือกันเป็นกำรเฉพำะ
(5) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรต้องมีกรรมกำรบริหำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรบริหำรจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่ส ำมำรถปฏิบั ติห น้ำ ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมกำรบริห ำรซึ่ ง มำประชุ มเลือ กกรรมกำรบริ หำรคนหนึ่ ง เป็ น
ประธำนในที่ประชุม
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5913

(6) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
6

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และรำยงำนกำร
ทำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังนี้
1. จำนวนครั้งในกำรประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม
3. ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
7

การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมกำร
บริหำรจะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งคณะ และรำยงำนผลกำรประเมิน
ประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม สมควร
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำรบริษัท ฯ หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดยมี
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำที่มีป ระสิทธิภำพและโปร่งใสเพื่อให้ไ ด้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
สำมำรถส่งเสริม องค์กรได้ และมี หน้ำ ที่พิ จำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรโดยมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฯ หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไป
2. คุณสมบัติ
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนมีเวลำเพียง
พอที่จะอุทิศให้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่
60
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(2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
(3) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้องยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทฯ
3. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน
และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
4. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
(1) คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำ ตอบแทน มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งตำมวำระครำวละ 3 ปี
(2) กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับ
เข้ำรับตำแหน่งได้อีก
(3) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้ออก
(4) กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อ
บริษัทฯ กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ
(5) ในกรณีที่ตำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทนว่ำงลงให้ค ณะกรรมกำร
บริษัทฯ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำแทน
(6)
5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) สรรหำบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
ผู้บ ริหำรระดับ สูง เมื่อมีตำแหน่ง ว่ำ งลง หรือที่ ครบวำระ เพื่ อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ พิ จำรณำ
เลื อ กตั้ ง หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ เลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี โดยค ำนึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบของ
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คณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จานวนบริษัทที่บุคคลนั้น
ดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันด้วย
(2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี)
เพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
(4) พิ จ ารณาก าหนดแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธาน
กรรมการเฉพาะเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ว่ า งลง หรื อ เสนอปรั บ ปรุ ง
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
(6) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และในกรณีค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้า ที่ บริหาร ให้ค านึงถึง หน้าที่ ความรั บผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้
มีความเหมาะสมอยู่เสมอรวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
(9) สนันสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการบริษัทฯ
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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6. การประชุม
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนควรมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอำจ
เชิญฝ่ำยจัดกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมำร่วมประชุม ให้
ควำมเห็นหรือส่งเอกสำรข้อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
(2) วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
(3) ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนทุ ก ครั้ ง องค์ ป ระชุ ม ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม
(4) กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจำรณำเรื่องใด มิให้
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ทั้งคณะ
(5) ในกำรออกเสียง กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ1
เสียง และใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่กำรลงมติโดยมีเสียงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นกำร ชี้ขำด
7. การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและรำยงำนกำรทำหน้ำที่ในรอบปีที่
ผ่ำนมำต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดังนี้
7.1 จำนวนครั้งในกำรประชุม
7.2 จำนวนครั้งที่กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม
7.3 ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะจัดให้มีขึ้นทุกปี
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทั้งคณะ และรำยงำนผลกำรประเมินประจำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสนับสนุนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทฯ
โดยให้สอดคล้องตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้พิจำรณำ และกำหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นและคณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ เพื่อเป็น
บรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน
2.

ที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board of Directors) เป็นผู้แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรตรวจสอบ โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นอิสระ และไม่มีส่วนในกำรบริหำรงำน (NonExecutive Directors) ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บังคับ
ใช้อยู่
3.

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชี หรือกำรเงิน และมีควำมรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับ
เหตุที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
(2) ต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
(3) ต้องได้รับกำรอบรม และเสริมสร้ำ งควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อ
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูน
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
(4) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯและบริษัทย่อย
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)
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(5) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอชื่อเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(6) ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท ฯใหญ่ และบริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม
บริษัทฯย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับกำร
แต่งตั้ง
(7) ไม่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ โดยมี ร ำยละเอี ย ดลั ก ษณะควำมสั ม พั น ธ์ ตำมที่
สำนักงำน ก.ล.ต.กำหนด
4.

อานาจในการปฏิบัติงาน

(1) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้น และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี
(2) พิจำรณำตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ำยบริหำร และผู้สอบบัญชีมีควำมเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรำยงำน
ทำงกำรเงิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงอำนำจให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญต่ำงๆ ตำมที่
ระบุไว้ในระเบียบบัญชีและกำรเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(3) ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนฝ่ำยตรวจสอบ
(4) อนุมัติกฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบ
(5) พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจำปี อัตรำกำลัง และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยตรวจสอบ
(6) อนุ มั ติแ ผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึ ง กำรพิ จำรณำอนุ มั ติก ำรทบทวน / ปรั บ เปลี่ ย น
แผนงำนตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
(7) มีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงกำรเชิญผู้บริหำร พนักงำน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(8) สำมำรถแสวงหำควำมเห็ น อิ ส ระจำกผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ที่ ป รึ ก ษำวิ ช ำชี พ เฉพำะ ในกำรให้
คำแนะนำ ปรึกษำหรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำ เหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของบริษัทฯ
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4

บทบาทหน้าที่

• ด้ำนกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
3. สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำร
เงินและกำรควบคุมภำยใน
• ด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล
2. พิจำรณำรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และหำรือกับฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับนโยบำย
กำรประเมิน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. พิ จ ำรณำผลกำรประเมิ น ระบบกำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ค วำมมั่ น ใจต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ว่ ำ กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ได้มี ก ำรควบคุ มภำยในอย่ ำ งเพี ย งพอและเป็ นไปต ำม
กระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อกำหนด
1. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยหลักทรัพ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจำรณำให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
• ด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน
1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
• ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อรับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจำไตรมำส และ/
หรือผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี และกำรหำรือเกี่ยวกับปัญหำ/อุปสรรคที่อำจพบจำกกำร
ปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
• ประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และพิจำรณำถึงควำมอิสระของผู้สอบบัญชี
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2. ผู้ตรวจสอบภำยใน
• ประกันควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำยกำร
บังคับบัญชำตรงต่อฝ่ำยตรวจสอบ
• สอบทำนกฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
• กำกับดูแลฝ่ำยตรวจสอบให้ปฏิบัติงำนสอดคล้องตำม
(ก) แผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติไว้
(ข) มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน

• ด้ำนกำรรำยงำน
1. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ขอ
กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุม และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
2. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริษัท ฯ หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำม
วรรคหนึ่ง กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์
(ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551)(1)
ดูรายละเอียดในคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ภาคผนวก
3. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบ และ/หรือ เพื่อพิจำรณำ โดยสม่ำเสมอ เป็นระยะ
• ด้ำนอื่นๆ
1. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด และ/หรือ ที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนำคต
2. ปฏิบัติภำรกิจอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลำยลักษณ์อักษร
3. สอบทำน/ประเมินควำมเหมำะสม และเป็นปัจจุบันของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อยปีล ะ 1 ครั้ง เพื่ อสรุปนำเสนอควำมเห็นยั ง คณะกรรมกำรบริษั ทฯ ประกอบกำรพิ จำรณำ
ปรับปรุง และอนุมัติใช้กฎบัตรดังกล่ำว หรือขออนุมัติคงใช้กฎบัตรฉบับเดิมต่อเนื่องอีก 1 ปี
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี (Self-Assessment) เพื่อสรุป
นำผลกำรประเมินตนเอง เสนอยังคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. สอบทำนและกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรรับเรื่องร้องเรียนโดยฝ่ำยบริหำร
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5. ความรับผิดชอบ
5.1 ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมรับ ผิ ด ชอบตำมพระรำชบั ญ ญั ติ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
“มำตรำ ๘๙/๒๕ ในกำรสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี ไม่ว่ำจะกระทำในฐำนะเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่ำว หรือในฐำนะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกล่ำว
ยินยอมให้สอบบัญชีก็ตำม ถ้ำผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลดังกล่ำว ได้กระทำควำมผิดมำตรำ ๒๘๑/๒ วรรคสอง มำตรำ
๓๐๕ มำตรำ ๓๐๖ มำตรำ ๓๐๘ มำตรำ ๓๐๙ มำตรำ ๓๑๐ มำตรำ ๓๑๑ มำตรำ ๓๑๒ หรือมำตรำ ๓๑๓ ให้
ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทนั้นทรำบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้ำ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงำน และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้สอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงำน
ทรำบถึงพฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตำมวรรคหนึ่ง และวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติกำรณ์ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด”
ภำพแสดงขั้นตอนหน้ำที่ของกรรมกำรตรวจสอบในกำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรม
Corporate Fraud

ตรวจสอบเบืตรวจสอบเบื
้องต้นไม่ดำเนิน้องต้
กำรนไม่ดำ�เนินการ
แจ้ งผลการตรวจสอบ
ให้ ผ้ สู อบบัญชี+ กลต.ภายใน 30 วัน

ทุจริต,ทุฉ้จอริโกง,
ต, ฉ้อโกง,

ยักยอก,ยักหลอกลวง
ยอก, หลอกหลวง

แจ้ง AC
ผู้สอบบัญชีแจ้ ง กลต.

หาก AC ไม่ทาหน้ าที่ มีโทษปรับ ≤ 100,000 บาท
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5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และคู่มือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบนี้ อ ย่ ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ และปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก
6

ระเบียบวิธีการประชุม

6.1 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตร
มำส/ประจำปี และเรื่องอื่นๆ ตำมบทบำท อำนำจ หน้ำที่ โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจเรียก
ประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรื่องจำเป็น/เร่งด่วนอื่นๆ ตำมแต่เห็นสมควร
6.2 ในกำรเรีย กประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ป ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้
6.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน
3 ของจำนวนกรรมกำรที่บริษัทฯ แต่งตั้ง จึงจะครบองค์ประชุม
6.4 ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
6.5 กำรวินิจฉั ยชี้ขำดของที่ป ระชุมให้ถือเสีย งข้ ำงมำก ถ้ำคะแนนเสีย งเท่ำกั นให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
6.6 กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กำร
ลงมติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจกระทำได้โดยไม่ต้องมีกำรประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนได้มีกำร
ประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมกำรตรวจสอบได้ลงลำยมือชื่อรับรองไว้ทุกคน
6.7 ให้หัวหน้ำหน่วยงำนฝ่ำยตรวจสอบดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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7

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี (Statutory Auditor)

7.1 พิจำรณำคัดเลือก และเสนอชื่อผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ พิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ก่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบ และหำกไม่มีข้อทักท้วงใดจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอชื่อผู้สอบบัญชีแก่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งต่อไป
หลักเกณฑ์สำคัญที่คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี ควรประกอบด้วย
(1) วิธีกำรตรวจสอบ (Audit Approach) และเทคนิคที่นำมำใช้ในวิธีกำรตรวจสอบที่เสนอ
(2) ผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระ (Independence) และมีใจที่เป็นอิสระ (Objectivity)
(3) สำนักงำนสอบบัญชีนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในระดับสำกลหรือไม่
(4) ผู้สอบบัญชีที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำน และกรรมกำรบริหำร (Partner) ของสำนักงำนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบมำกน้อยเพียงใด
(5) กำรรำยงำนหรือเสนอจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในกับกำรรำยงำนจุด
ล่อแหลมต่อกำรทุจริตจะดำเนินกำรในลักษณะใด
(6) บริกำรอื่นๆ จำกสำนักงำนสอบบัญชีที่บริษัทมีโอกำสจะใช้บริกำร โดยไม่ขัดต่อควำมเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี
(7) ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพที่เสนอ
(8) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประมำณค่ำสอบบัญชี
(9) ค่ำใช้จ่ำยอื่นนอกเหนือจำกค่ำสอบบัญชี
7.2 กำรประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยปกติ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเชิญผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกันอย่ำง
น้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นกำรประชุม ดังนี้
• สอบถำมควำมเป็นอิสระ และกำรประกันควำมเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีในระหว่ำงปฏิบัติงำน
• ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี
• กำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน (Financial Internal Control)
• กำรประสำนงำนกับฝ่ำยตรวจสอบ และสอบทำนขอบเขตกำรปฏิบัติงำนส่วนใดที่จะซ้ำซ้อน
กับงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน
• ประเด็นที่เห็นแตกต่ำงจำกฝ่ำยบริหำร
• ควำมร่วมมือจำก CEO และฝ่ำยบริหำรอื่นๆ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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• กำรสรุปประเด็นที่มีควำมเสี่ยงทำงธุรกิจสูง
• กำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญจำกปีก่อน
• กำรตรวจพบและข้อสรุปที่มีนัยสำคัญ
• รับ ทรำบเรื่องกำรปรับปรุง /เปลี่ย นแปลงมำตรฐำนกำรบั ญชี ที่ ส ำคั ญที่ เกี่ ย วข้ องต่อวิธีก ำร
รำยงำนกำรเงินของบริษัทฯ
• หำรือประเด็นข้อกฎหมำยต่ำงๆที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรรำยงำนกำรเงินของบริษัทฯ
7.3 กำรสื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นอกเหนือจำกกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ผู้สอบบัญชีสำมำรถเสนอรำยงำนแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบถึงเรื่องที่มีนัยสำคัญ ที่พบจำกกำรตรวจสอบระหว่ำงปีหรือสิ้นปีเพิ่มเติมได้ และมีกำรประชุม
ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชียัง
ขอหำรือหรือเสนอข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมควำมจำเป็น
อย่ำงไรก็ดีคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องพึงระวังไม่ให้ก้ำวล่วงไปสู่ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และไม่ให้เกิดกำรกระทำ และภำพลักษณ์ว่ำใช้ผู้สอบบัญชีเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์เฉพำะกรณี
8

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors)

8.1 จัดตั้งและกำกับดูแลฝ่ำยตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ อ งพิ จ ำรณำจั ด ให้ มี ห รื อ สอบทำนกำรจั ด ตั้ ง ฝ่ ำ ยตรวจสอบให้ มี
ประสิทธิผลและมีควำมเป็นอิสระ (Independence) เพียงพอแก่กำรปฏิบัติงำนใน 3 ประเด็นหลัก คือ
• ประสิท ธิภำพและประสิทธิผลของกำรตลำด และกำรบริหำรงำนทั่วไป ทั้งของบริษัทและ
บริษัทย่อย
• ควำมน่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน
• มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับจำกทำงรำชกำร เพื่อป้องกันบริษัทไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงใน
กำรถูกปรับ และดำเนินคดี
กำรจัดตั้ง และกำกับดูแลฝ่ำยตรวจสอบนั้น รวมถึง
(1) กำรกำหนดกฎบัตร (Charter) และสอบทำนกฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบอย่ำงน้อย ทุกปี และ/
หรื อ ต้อ งมี ก ำรสอบทำนกฎบั ตร และคู่ มื อ ของฝ่ ำ ยตรวจสอบทั น ที เมื่ อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ข้อกำหนด หรือมีกำรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของฝ่ำ ยตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่กำกับดูแล หรือสถำบันทำงวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) พิจำรณำโครงสร้ำงฝ่ำยตรวจสอบ
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(3) คัดเลือก แต่งตั้ง พิจำรณำควำมดีควำมชอบ และลงโทษผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
8.2 งบประมำณของฝ่ำยตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ง บประมำณ และแผนกำรด ำเนิ น งำนของฝ่ ำ ย
ตรวจสอบแล้ว จึงดำเนินกำรตำมกระบวนกำรงบประมำณประจำปีของบริษัท ดังรำยกำรต่อไปนี้
(1) งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจำปี (Expenditure Budget)
(2) งบประมำณเงินลงทุน (Capital Expenditure ) (ถ้ำมี)
(3) อัตรำกำลัง (Manpower Plan)
8.3 ประกันควำมเป็นอิสระ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกันควำมเป็นอิสระ (Independence) ของฝ่ำยตรวจสอบได้ 2 ทำง คือ
(1) โครงสร้ำง ฝ่ำยตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบส่วนสำยงำนบังคับบัญชำ
ด้ำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(2) ควำมมีใจที่เป็นอิสระ (Objectivity): ส่งเสริมและกำกับให้ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนให้
ปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และมำตรฐำนแห่งวิชำชีพด้วยระดับจิตใจที่เป็น
อิสระ
8.4 ทำควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรบริษัทถึงกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องทำควำมเข้ำใจกับกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ให้เข้ำใจถึงขีด
ควำมสำมำรถ และศักยภำพของฝ่ำยตรวจสอบในกำรช่วยให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลต่อกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยปฏิบัติกำรและฝ่ำยสนับสนุนของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องนำเสนอภำพลักษณ์ของฝ่ำยตรวจสอบที่เหมำะสมแก่บริษัทให้ปรำกฏ
แก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้สอบบัญชี ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร
• เพิ่มค่ำแก่บริษัท (Adding Value)
• เป็นตัวเร่งของระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control Catalyst)
• เป็นที่ปรึกษำภำยในองค์กร (In-house Consultant)
8.5 กำรสื่อสำรกับฝ่ำยตรวจสอบ
กำรสื่อสำรระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยตรวจสอบ (ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ) อำจ
กระทำได้อย่ำงน้อย 3 ลักษณะ คือ
•

กำรสื่อสำรโดยตรงกับผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ – กำรสื่อสำรลักษณะนี้ กระทำได้ตำม

ควำมจำเป็นของทั้งกรรมกำรตรวจสอบ และผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำมควำม
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ต้องกำรของกรรมกำรท่ำนนั้น หรือเป็นควำมรับผิดชอบเฉพำะด้ำนที่กรรมกำรท่ำนนั้นได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
•

กำรประชุมวำระพิเศษ กำรประชุมเป็นทำงกำร มักกำหนดไว้ 1-2 ครั้ง ซึ่งนอกเหนือจำก

กำรประชุมตำมปกติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
•

กำรประชุมวำระปกติ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ มัก

เชิญผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบเข้ำหำรือก่อนกำรประชุม เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ประกำร
o กำรพิจำรณำตัดประเด็นที่ไม่สมควรให้เกิดกำรถกเถียงกันในระหว่ำงกำร
ประชุม แต่เลือกหำรือนอกรอบด้วยบรรยำกำศและท่ำทีที่นิ่มนวลกว่ำ

o ประกันควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบ

8.6 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และทำหน้ำที่บริหำรงำนภำยใน
ฝ่ำยตรวจสอบ ตำมกรอบนโยบำยของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8.7 สอบทำนแผนกำรตรวจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องทำกำรสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี และแผนกำรตรวจระยะ
ยำวของฝ่ำยตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ 4 ประกำร คือ
• ฝ่ำยตรวจสอบพิจำรณำถึงระดับควำมเสี่ยงในกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ
• ครอบคลุมประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้ำหมำยของบริษัทฯ
• กระบวนกำรตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่เพียงพอ
• ครอบคลุม กำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิค ส์ กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (Management)

9.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม
ฝ่ำยบริหำรที่มีควำมเกี่ยวข้องระเบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็น “ผู้มี
ส่วนร่วม” ในกำรประชุมมำกกว่ำที่จะเข้ำไปเพียง “ผู้เข้ำประชุม” เท่ำนั้น กล่ำวคือ
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมในฐำนะผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจน
ครอบคลุมประเด็นได้ครบถ้วนและทันเวลำ
กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุ มของฝ่ำยบริหำร จะช่วยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินถึง
ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
74
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9.2 ข้อมูลฝ่ำยบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต้องใช้ดุลยพินิจที่อิสระ ในกำรประเมินถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือทำงข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีดุลยพินิจในกำรสอบยันข้อมูลกับแหล่งอื่น เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบ หรือใช้บริกำรจำกผู้เชี่ยวชำญ
9.3 กำรประชุมเฉพำะกิจ
ในกำรประชุมเฉพำะกิจระหว่ำงฝ่ำยบริหำร กับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกิดขึ้นได้ 3 กรณี คือ
• แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี นอกเหนือจำกกำรแต่งตั้งในรอบกำรพิจำรณำปกติ
• แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
• กำรเปลี่ยนแปลงอำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยตรวจสอบ
9.4 กำรประชุมกับฝ่ำยบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจจัดให้มีกำรประชุมร่วมฝ่ำยบริหำร ปีละครั้ง เพื่อที่จะมีกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และทำกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ รวมทั้งรับทรำบกำรกำกับดูแลปัญหำ และ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร
10 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
10.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้
บริหำรงำน (Non-Executive Directors) ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
• แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน
• แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 2 ท่ำน แต่ไม่เกิน 4 ท่ำน
10.2 กำรพิจำรณำผลงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นปกติในแต่
ละปี โดยพิจำรณำถึง
• ผลงำนที่ปรำกฏแก่คณะกรรมกำรบริษัท
• คุณภำพกำรใช้ดุลยพินิจ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
• กำรทุ่มเทเวลำทั้งในที่ประชุม และนอกห้องประชุม
• คุณภำพกำรซักถำม และควำมเป็นอิสระ
• คุณภำพกำรรำยงำน ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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10.3 กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเสนอรำยงำนโดยสรุปถึง
(1) เสนอควำมเห็ นภำยหลั ง สอบทำนรำยงำนกำรเงิ นถึ ง ประเด็น กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
ควำมเห็นในงบกำรเงินที่จะนำเสนอต่อสำธำรณะในส่วนที่เป็นนัยสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำต่อไป
(2) ผลกำรสอบทำนด้ ำ นระบบกำรควบคุ ม ภำยใน และกำรติ ด ตำมผลกำรปรั บ ปรุ ง ตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยจัดกำร
(3) กำรคัดเลือก แต่งตั้ง และพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ (ถ้ำมี)
10.4 กำรจัดทำ/แก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้จัดทำกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเป็นผู้ที่มี
อำนำจในกำรทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบทันที เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนด หรือมีกำรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำก
หน่วยงำนที่กำกับดูแล หรือสถำบันทำงวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจจะเป็นผู้เสนอขอปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ได้
11 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
11.1 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเสนอรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแก่
ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอในรำยงำนประจำปี ต่อจำกกำรรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริษั ท ฯ และ
รำยงำนดังกล่ำวต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดเป็นอย่ำงน้อย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(3) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จ ำนวนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำ ร่ว มประชุ ม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กฎบัตร (Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
11.2 กำรเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ฯ กำหนดให้มีกำรตีพิม พ์รำยชื่อของคณะกรรมกำรตรวจสอบลงในรำยงำนประจำปีของ
บริษัทฯ
หำกกรณีที่บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำเป็นกำรเหมำะสมก็สำมำรถเปิดเผยรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
• ผลตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในนำมของตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ
• กำรเป็นกรรมกำร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอำนวยกำรในที่อื่นๆ นอกเหนือจำกตำแหน่ง
ในบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย
11.3 กำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเข้ำร่วมในกำรประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถำมจำกผู้
ถื อ หุ้ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมมี อิ ส ระ แล ะผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคัดเลือก แต่งตั้ง และกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี
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2. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักว่ำ พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท ฯ ที่มี
คุ ณ ค่ ำ ยิ่ ง จึ ง เป็ น นโยบำยของบริ ษั ท ฯ ที่จ ะให้ ก ำรปฏิบั ติ ต่อ พนัก งำนอย่ ำ งเป็ น ธรรมทั้ ง ในด้ ำนโอกำส
ผลตอบแทนกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว บริษัทฯ
จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงำน รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
และให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรดูแลสวัสดิกำรของพนักงำน
• กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระทำด้วยควำมสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น
• ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึง
และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิดศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
• รับ ฟั งข้ อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่ บนพื้ นฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ของพนัก งำน
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
บริ ษั ท ฯ มี นโยบำยในกำรสร้ ำ งควำมพร้ อมด้ำ นบุ ค ลำกร โดยมุ่ งเน้น พั ฒนำระบบกำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อนำพำให้องค์กรพัฒนำ และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรทบทวนโครงสร้ำงองค์กร
กระบวนกำรทำงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุค ลำกรในด้ำนอัตรำกำลังให้เหมำะสม และสอดคล้องกับ
แผนกำรเติบโตของบริษัทฯ และกำรขยำยธุรกิจ อีกทั้งมีกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของระบบงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มีนโยบำย และกระบวนกำรที่ชัดเจน สำมำรถบูรณำกำรควำมต้องกำรของบริษัท ฯ ได้
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อนำองค์กรมุ่งสู่ ควำม
เป็นเลิศ และเป้ำหมำยองค์กรในทุกๆ ด้ำน บริษัทฯ มีกำรใช้กลยุทธ์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น
• กำรสรรหำ กำรคัดเลือกบุคลำกรเชิงรุก เพื่ อสรรหำบุค ลำกรที่มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีศักยภำพและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
• มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้มีควำมเชี่ยวชำญในงำน
พร้อมที่จะเรียนรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ท้ำทำย
• เสริมสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีศักยภำพสูง เพื่อให้มีโอกำสก้ำวขึ้นสู่ระดับผู้บริหำร
และเป็นผู้นำในกำรขับเคลื่อนธุรกิจในอนำคตได้ โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมิน กำรคัดเลือก กำรพัฒนำ
ตลอดจนกำรบริหำรตำมสำยอำชีพ
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• กำรบริหำรค่ำตอบแทนที่มีควำมเหมำะสม กำรนำรูปแบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System :PMS) ผ่ำนกำรกำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำน (Key Performance
Indicators :KPIs) เพื่อสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับองค์กร ถึง ระดับบุคคล เพื่อติดตำมและบริหำร
ผลกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
• กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี มีควำมปลอดภัย ให้
ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรภำยใน (Internal Communication) อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงำนมี Work-Life
Balance เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัว
• กำรสร้ำงควำมผูกพันธ์ในองค์กร โดยมุ่งหวังในกำรปลูกฝังให้พนักงำนทุกส่วนมีจิตสำนึก
ในกำรทำงำนร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโต
ต่อไป
3. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร
• กำรบันทึก รำยกำรทำงธุรกิ จทุก อย่ ำงของบริษั ทฯ จะต้องถูก ต้องครบถ้วน และสำมำรถ
ตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
• กำรลงรำยกำรบั ญชีแ ละกำรบั นทึก ทำงธุ รกิ จ จะต้อ งเป็ นไปตำมควำมเป็ น จริง ไม่ มี ก ำร
บิดเบือนหรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม
• บุคลำกรทุกระดับต้องดำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสำรหลักฐำน ประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจที่ครบถ้วนและให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึก กำรจัดทำ และ
กำรประเมินรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงินสำมำรถบันทึกและจัดทำรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงินทุก
ประเภทของบริษัทฯ ลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน
• พนักงำนทุกคนต้องไม่กระทำกำรบิดเบือนข้อมูลหรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
รำยกำรทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชี และกำรเงิน หรือข้อมูลรำยกำรทำงด้ำนปฏิบัติกำร
• พนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน เป็นควำม
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
• พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรจัดเตรียมและ/หรือให้ข้อมูลรำยกำรทำง
ธุรกิจ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
• บุคลำกรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ และข้อกำหนด ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรจัดทำบัญชีและบันทึกทำงกำรเงินของบริษัทฯ
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์
•บุคลำกรทุกระดับจะต้องยึดหลักควำมซื่อสัตย์ ปรำศจำกอคติและควำมซื่อตรงในกำรจัดเก็บ
บันทึกข้อมูล โดยควำมซื่อตรงดังกล่ำว หมำยรวมถึงกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย
หรือผิดจริยธรรมด้วย
4. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
กับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในกำรดำเนินธุรกิจ โดยดูแลให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในโดยอ้ำงอิงกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นใน
กำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) (2) กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) (4) ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยในด้ำนประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน ควำมเชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชี รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับตำมกรอบแนวทำงกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance CG) ดังนี้
• แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรสอบทำนให้ผู้ถือ
หุ้นทรำบในรำยงำนประจำปี
• ผู้บริหำรมีหน้ำที่นำแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับและดูแลที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ไปถ่ำยทอดให้แก่พนักงำนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงำนมี
วินัยต่อกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดอันเกี่ยวเนื่องกับกำรควบคุมภำยใน
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• พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนคำสั่งใดที่อยู่ภำยใต้ระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเคร่งครัด
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำก
ฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในแล้ว สรุป
ได้ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุม
ภำยในองค์กร กำรประเมิ นควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำม
ระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นำงสำวนิภำทิพย์ ศุภฤกษ์รัตนไชย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และทำหน้ำ ที่
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อทำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เนื่องจำกเป็นผู้ที่มีศักยภำพเพียงพอ ประกอบกับมีประสบกำรณ์ในงำนด้ำน
บัญชีและกำรเงิน และมีควำมเหมำะสมสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภำยในอิสระ และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ให้แก่บริษัทในอนำคตต่อไป
แผนกำรตรวจสอบของปัจจุบัน จะใช้วิธีดำเนินกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนและกิจกรรมของบริษัท ตำม
แผนกำรตรวจสอบที่วำงไว้
รำยละเอียดของขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้
(1) จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี
(2) กำรตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท
โดยวิธีกำรประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมและกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
(3) กำรให้ค ำปรึก ษำโดยลั ก ษณะและขอบเขตของงำนจะเป็ น ไปตำมข้ อตกลงที่ ทำขึ้ น
ร่วมกั นกั บ ผู้รับ บริก ำร ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ ค ำปรึก ษำเพื่ อให้ เกิ ดควำมมั่ นใจว่ ำ
กระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทำขึ้น
ใหม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ หรือสำมำรถให้คำแนะนำในกำรออกแบบ
กระบวนกำรดังกล่ำว
(4) กำรทุจริต โดยผู้ตรวจสอบจะต้องคำนึงถึงและให้ควำมสำคัญกับประเด็นที่มีควำมเสี่ยง
สูงซึ่งจะนำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงกำรบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของกำรควบคุมที่ยังคงมีอยู่และผู้ตรวจ
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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สอบจะดำเนินกำรสืบสวนขั้นต้ นเกี่ ย วกั บเรื่อ งที่อำจมี ก ำรทุ จริตเมื่อได้รับ กำรร้องขอจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
โดยฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรป้องกัน ค้นหำ สืบสวนและลงโทษกำรกระทำทุจริต
(5) กำรร้องขอให้มีกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเป็นกำรตรวจสอบรำยกำรที่ไม่ได้อยู่ใน
แผนงำนตรวจสอบประจ ำปี โดยได้ รั บ กำรร้ อ งขอเป็ น พิ เ ศษจำกฝ่ ำ ยจั ด กำรและ/หรื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน (Conflict of Interest)
เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ ของบริษัท ว่ำด้วยกำรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ เพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น
จึงได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัท ในกำร
หำประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
2. กำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำ นั้น และถือเป็นหน้ำที่ข องบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ย งกำรมีส่วน
เกี่ยวข้องทำงกำรเงิน หรือ ควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิ ดควำมขั ดแย้ งในด้ำนควำมซื่อสัตย์ หรือผลประโยชน์ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้ องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้น ให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว
และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว
3. หำกเป็ น กำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกั น ที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่บริษัทได้
กำหนดเอำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย
มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน
ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
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รำยกำรระหว่ำงกันในเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท รำยงำน
ประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัท จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ย วกั บรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูก
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรตำมที่
เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขั ดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั้นๆ โดย
พิ จ ำรณำเงื่ อ นไขต่ำ งๆ ให้ เป็ นไปตำมลั ก ษณะกำรด ำเนิน ธุ รกิ จปกติ ใ นอุ ตสำหกรรม และ/หรื อ มีก ำร
เปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอก และ/หรือ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเงื่อนไขของกำรทำ
รำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวนั้นมีกำรกำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำ
ถึงควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญด้วย
สำหรับกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วน
ได้เสียในกำรทำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็นกำรทำรำยกำรที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย
ทั้งนี้ ในหลัก กำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติก ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วย
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเกี่ ย วข้องและบริษั ทจะต้องจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว เพื่ อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทในครั้งต่อไป
นโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
1. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท จัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งให้บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัท มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภำยใน ในกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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2. ในกรณีที่บริษัท เข้ำทำสัญญำใด ๆ ก็ตำม หรือมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษัท จะพิจำรณำถึงควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมในกำร
ทำสัญญำนั้น โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นหลัก และมีกำรคิดรำคำระหว่ำ งกันตำมเงื่อนไข
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไปตำมรำคำตลำดยุติธรรม โดยจะใช้รำคำและเงื่อนไขเช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย และหำกไม่มีรำคำดังกล่ำว บริษัท จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำร
กั บ บุ ค คลภำยนอก ภำยใต้เงื่ อ นไขที่ เหมื อนหรือคล้ ำ ยคลึง กั น หรืออำจใช้ ป ระโยชน์จำกรำยงำนของผู้
ประเมินอิสระซึ่งว่ำจ้ำงโดยบริษัท มำทำกำรเปรียบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำ งกันที่สำคัญเพื่อให้
มั่นใจว่ำรำคำดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย
3. บริษัท จะดำเนินกำรรำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุน
หมุนเวียนในรูปเงินกู้ กำรให้กู้ยืมค้ำประกัน ด้วยควำมระมัดระวัง เพื่ อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิด
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน เช่น ค่ำดอกเบี้ย หรือค่ำธรรมเนียมกำรค้ำประกัน ในรำคำตลำด ณ วันที่เกิดรำยกำร
4. ในกรณีที่รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่ำเข้ำเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐำนในกำร
คำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่ำวจึงไม่
มีปัญหำกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
5. กรรมกำรหรือผู้บริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่ มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญำตให้
เข้ำร่วมประชุมหรืออนุมัติรำยกำรในเรื่องนั้น
ในอนำคต หำกมีก ำรเข้ำ ทำรำยกำรระหว่ำ งกันบริษั ท จะปฏิบั ติใ ห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทแต่ต้องเป็นกำรทำรำยกำรที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรำย
ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นเป็นปกติ และคำดว่ำจะเกิดขึ้ นอย่ำ งต่อเนื่องในอนำคต บริษัทจะ
ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับ
รำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและยุ ติธ รรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และกำรเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำว จะเป็นไปตำมหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปตำมที่มีกำรอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรนี้ ฝ่ำยจัดกำรจะมีกำรจัดทำรำยกำรสรุปกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกปี
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ในส่ ว นของกำรเปิ ด เผยรำยกำรระหว่ ำ งกั น ของบริษั ท จะเป็ น ไปตำมกฎหมำยและระเบี ย บที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดอีกทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภำวิชำชีพบัญชี
กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
ข้อมูลภำยใน หมำยควำมได้ดังนี้
(1) เป็นข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำของหลักทรัพย์ (Material
Information)
(2) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป (nonpublic information)
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อควำม
โปร่งใสและป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชนบริษัท ขอให้ท่ำนคณะกรรมกำรถือปฎิบัติ ดังนี้
(1) กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตนของคู่
สมรส และของบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บรรลุนิติ ภำวะ ส่ง ผ่ ำ นมำยั ง เลขำนุก ำรของบริษั ท ก่ อ นนำส่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่ง
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วันที่มีกำรซื้อ ขำย โอน
หรื อ รั บ โอนหลั ก ทรั พ ย์ นั้ น ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) กำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ของบริษั ท ในช่ วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ ยวกับฐำนะกำรเงินและ
สถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้
กรรมกำรและผู้บริหำร งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน (Blackout period) และควรรอ
คอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
หำกมีกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผย ต่อประชำชนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเป็นกำรเอำ
เปรียบบุคคลภำยนอก (Insider Trading) ไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวหรือ ไม่ บุคคลที่กระทำกำร
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ดังกล่ำวยังคงต้องรับผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. มีสิทธิเรียกให้ส่งมอบผลประโยชน์ที่ได้ รวมทั้งอำจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงิน
ไม่เกินสองเท่ำของประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจำกกำรกระทำฝ่ำฝืนแต่ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ
(3) กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องนำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องนำส่งรำยงำนครั้งแรกภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็ น กรรมกำรหรื อ ผู้ บ ริ ห ำรตำมแบบรำยงำนที่ ก ำหนด และรำยงำนทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงภำยใน 30 วันหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบรำยงำนที่กำหนด
(4) ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท
ฯ ที่มีหรืออำจมี ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไ ด้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในตำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใช้เพื่อกำรซื้อหรือ
ขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ
ขำยซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่
น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะ
ทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้น ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ
ดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

6. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
กำรรักษำควำมลับของบริษัทฯ
• คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง และผู้รับจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลับของ
ข้อมูลและเอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผย และ/หรือเป็นควำมลับทำงกำรค้ำสูตรกำร ประดิษฐ์
คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
• ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือพนักงำนของผู้รับจ้ำงของบริษัทฯ
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสำรที่เป็นควำมลับหรือควำมลับทำงกำรค้ำนั้นๆ
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• ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัทฯ ต้องทรำบถึงขั้นตอน วิธีกำรรัก ษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
และปฏิบัติตำมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นควำมลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ
ผู้บริหำรและพนั
กำรกำหนดชั้น• ควำมลั
บของข้อมูกลงำนบริษัทฯ ต้องทรำบถึงขั้นตอน วิธีกำรรัก ษำควำมปลอดภัยของข้อมูล

และปฏิบัติตำมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นควำมลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ
• ข้ อ มู ล ลั บ ทำงกำรค้ ำ ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งได้ รั บ กำรปกปิ ด มิ ใ ห้ รั่ ว ไหล โดยก ำหนดตำม
กำรกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล
ควำมสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก เป็นต้น
•• กำรใช้
ข้ อ มู ลขลั้อบมูทำงกำรค้
ของบริ
ษั ท่ใฯนกรอบของหน้
ต้ อ งได้ รั บ กำรปกปิ
ด มิ ใ ห้บรผิั่ วดไหล
ลภำยในร่วำมกั
นต้องอยู
ำที่และควำมรั
ชอบทีโดยก
่ได้รับำหนดตำม
มอบหมำย
ควำมส
เท่ำนั้น ำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก เป็นต้น
ข้อบมูุคลคลภำยนอก
ภำยในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
กำรให้ข้อมูลข่•ำกำรใช้
วสำรแก่

เท่ำนั้น
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะเป็นผู้ให้
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก
ควำมเห็นชอบข้อมูลที่ออกสู่สำธำรณชน
•• ข้ประธำนเจ้
่บริหนำร
อผู้ทอี่ไงได้
ด้รับรับมอบหมำยจำกประธำนเจ้
อมูลเกี่ยวกัำหน้
บผูำ้รที่วมทุ
อื่นหรื
ๆ จะต้
ควำมเห็นชอบจำกผู้ร่วมทุำหน้
นด้ำวทีย่บริหำร จะเป็นผู้ให้

นชอบข้
อมูลที่ออกสู
•ควำมเห็
หน่วยงำนที
่กำหนดให้
เป็น่สผูำธำรณชน
้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชน ได้แก่ สำนักกิจกำรองค์กร เลขำนุกำร
• ข้อษมูัทลฯเกีหน่
่ยวกัวบยงำนสื
ผู้ร่วมทุ่อสำรองค์
นอื่นๆ จะต้
องได้รับวควำมเห็
ด้วย หน่วยงำนเจ้ำของ
กรและหน่
ยงำนนันกชอบจำกผู
ลงทุนสัม้รพั่วนมทุ
ธ์โนดยให้
บริ

•ข้หน่
ยงำนที
อมูลวเป็
นผู้จัด่กทำหนดให้
ำรำยละเอีเป็ยนดผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชน ได้แก่ สำนักกิจกำรองค์กร เลขำนุกำร
วยงำนสื่อสำรองค์กรและหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์โดยให้หน่วยงำนเจ้ำของ
บริษนัทแก่
ฯ หน่
กำรแสดงควำมเห็
บุคคลภำยนอก

ข้อมูลเป็นผู้จัดทำรำยละเอียด
• ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงควำมเห็นแก่บุคคลอื่นใดภำยนอกบริษัทฯ
กำรแสดงควำมเห็นแก่บุคคลภำยนอก
• ขอให้ท่ำนถำมตนเองก่อนว่ำท่ำนมีหน้ำที่ในกำรตอบคำถำมเหล่ำนั้นหรือไม่ หำกไม่มีขอให้
งไม่เปิดเผยหรือแสดงควำมเห็
แก่บุคคลอื
ใดภำยนอกบริ
ฯ
• ต้อเสธกำรแสดงควำมเห็
ปฏิ
นต่ำงๆด้วนยควำมสุ
ภำพ่นและแนะน
ำให้ษสัทอบถำมจำกหน่
วยงำนที่
ก• ขอให้
ำหนดข้ท่ำำนถำมตนเองก่
งต้นโดยตรงต่ออนว่
ไปำท่ำนมีหน้ำที่ในกำรตอบคำถำมเหล่ำนั้นหรือไม่ หำกไม่มีขอให้
ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำงๆด้วยควำมสุภำพ และแนะนำให้สอบถำมจำกหน่วยงำนที่

นโดยตรงต่
อไป
7. แนวปฏิบัตกิทำหนดข้
ี่ดีเกี่ยวกัำงต้
บการซื
้อขายหลั
กทรัพย์
• คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำรระดับผู้อำนวยกำรฝ่ำย รวมทั้งผู้บริหำรสำยบัญชีและกำรเงิน
7.มี หแนวปฏิ
บ
ต
ั
ิที่ดีเกี่ยวกับการซื
พย์
น้ ำ ที่ ต้ อ งรำยงำนกำรถื
อ หลั้อกขายหลั
ทรั พ ย์กขทรั
องตนและรำยงำนอื
่น ใดให้ เ ป็ นไปตำมกฎระเบี ย บของตลำด
•
คณะกรรมกำรบริ
ษ
ั
ท
ฯ
ผู
้
บ
ริ
ห
ำรระดั
บ
ผู
้
อ
ำนวยกำรฝ่
ำย รวมทั้งกผูทรั
้บริพหย์ำรสำยบัญชีและกำรเงิน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลั

มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งรำยงำนกำรถื
พ ย์ ขษองตนและรำยงำนอื
ไปตำมกฎระเบี
ย บของตลำด
• บริษัทฯ บริษอัทหลั
ย่อกยทรั
และบริ
ัทร่วมของบริษัทฯ ที่น่เป็ใดให้
นบริเษป็ัทนจดทะเบี
ยนในตลำดหลั
กทรัพย์

หลั
ทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก
บหลักทรั
ละตลำดหลั
ทรัพนย์กำรให้มีควำมเสมอภำค
โดยดกำเนิ
แห่กงประเทศไทยต้
องปฎบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกัำกับกำรใช้
ข้อพมูย์ลแภำยใน
• บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต้องปฎบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยดำเนินกำรให้มีควำมเสมอภำค
41
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และยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่า งเท่ า เที ย มกัน และเพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน การกระท าผิ ด
กฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรื ออาจได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน บริ ษทั ฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทาการซื้ อขายหุ ้นหรื อชักชวนให้บุคคล
อื่นซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขายหุ ้นบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรื อผ่านนายหน้า ในขณะที่ยงั ครอบครองข้อมูลที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนอยู่ โดยบริ ษ ัท ฯ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ถื อ ว่า เป็ นการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ เพื่อเก็งกาไรหรื อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• บริ ษทั ฯ ได้จดั ระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้ องกันแฟ้ มข้อมูล และเอกสารลับ
และได้ดาเนิ นการจากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู ้เฉพาะผูเ้ กี่ยวข้องและที่จาเป็ น
เท่านั้น จึงถือเป็ นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรื อผูค้ รอบครองข้อมูลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนจะต้อง
กาชับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้ปฏิบตั ิ ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ ผูฝ้ ่ าฝื นการใช้ขอ้ มูล
ภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อกฎหมาย แล้วแต่กรณี
8. แนวปฏิบัติทดี่ ีเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
• ให้ผถู ้ ือครองเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในกรณี
ที่คอมพิวเตอร์ น้ นั เกิดความเสี ยหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน หรื อสู ญหายไป
• กรณี โปรแกรมป้ องกันไวรัสมีการแจ้งเตือนความผิดปกติต่างๆ ให้รีบแจ้งแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อดาเนินการแก้ไขโดยทันที
• ให้ผู เ้ ป็ นเจ้า ของข้อมู ล ที่ ต้องการนาข้อมู ล นั้น ขึ้ น เผยแพร่ สู่ ส าธารณะ เช่ น โดยผ่า นทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์โซเชียลต่างๆ จะต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน หากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นกับเนื้อหาจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น
• ให้ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สู่สาธารณะ เช่น โดยผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เว็บไซต์โซเชียลต่างๆ จะต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ผอู ้ ื่นดาเนินการแทน
• ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจาวันเสร็ จสิ้ นหรื อเมื่อมี
การยุติการใช้งานเป็ นเวลานาน เว้นแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั เป็ นเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ตอ้ งใช้งานตลอด 24
ชัว่ โมง
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• ลบข้อมูลที่ไม่จาเป็ นต่อการใช้งานออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็ น
การประหยัดปริ มาณหน่วยความจาบนสื่ อบันทึกข้อมูล
• ระมัดระวังการใช้งาน และ สงวนรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายเหมือนเช่ น
บุคคลทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและระบบเครื อข่าย แล้วแต่กรณี
• กรณี ที่ตอ้ งการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ออกนอกสานักงานจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูม้ ี
อานาจในการนาทรัพย์สินออกก่อนทุกครั้ง
• ห้ามพนักงานใหม่ใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้รับการอนุ มตั ิให้ใช้งาน
จากผูบ้ งั คับบัญชา และการลงทะเบียนจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน
• ห้ามนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของพนักงานมาใช้กบั ระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ฯ ยกเว้น
จะได้รับการตรวจสอบและลงทะเบียนจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการใช้งาน โดยเงื่อนไขนามาใช้
งานจะต้องเป็ นไปตามที่ทางบริ ษทั ฯ กาหนดเท่านั้น
• ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมที่นอกเหนื อจากที่บริ ษทั ฯ ได้ติดตั้งไว้ให้ใช้งาน
• ห้ามทาการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั หามา
• ห้ า มติ ด ตั้ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรื ออุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อเจตนาให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั
หรื อระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ฯ ได้
• ห้ามพนักงานทัว่ ไป/หัวหน้า/ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวยการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครื อข่าย
• ห้ามทาการปรับแต่งค่าระบบที่ได้รับจากการติดตั้งแต่เริ่ มอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อระบบการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
• ห้ามทาการถอดหรื อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งไว้ โดยไม่ได้แจ้งให้กบั แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า
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9. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบกำรของบริษัทที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำ แสดงให้เห็นถึง
สถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรที่แท้จริงรวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษัท
นอกจำกนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อ มูลในเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ทำงสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท ได้อย่ำงทั่วถึง อีกทั้งจะทำ
กำรปรับปรุงเปลี่ย นแปลงให้ส อดคล้องกั บแนวทำงที่ตลำดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทยและส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศใช้บังคับ บริษัทฯ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน
สถำบันและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย บริษั ทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมเพื่ อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
รวมทั้ งจะเผยแพร่ข้ อมูล ขององค์ ก ร ทั้ง ข้อมู ล ทำงกำรเงินและข้ อมู ล ทั่ ว ไปให้แก่ ผู้ถื อหุ้น นัก วิ เครำะห์
หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงช่อ งทำงต่ำงๆ ได้แก่กำร
รำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษั ทฯ นอกจำกนี้ บริษั ทยังฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมู ลอย่ำ งสม่ ำเสมอ ทั้ ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นได้รับข่ำวสำรเป็นประจำ โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ำงบริษัทฯ และผู้บริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และรำยชื่อผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่
นอกจำกนี้ บริษัทฯให้ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงิน และผล
กำรประกอบกำรที่แท้จริงของบริ ษั ทฯ โดยอยู่ บนพื้ นฐำนของข้อมู ล ทำงบั ญชี ที่ถูก ต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละ
ท่ำน ตลอดจนบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ใน
รำยงำนประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเปิดเผย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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10. แนวปฎิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่ำงมี
คุณธรรม ควบคู่ไปกับกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่ำยอย่ำงจริงจัง
บริษั ทตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของสัง คมที่อยู่ ร่วมกั นและมีเจตนำที่ จะร่วมแบ่ งปั นในกำรดูแล
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ที่เข้ำไปดำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตให้กับชุมชนและสังคมโดยกำรสนับ สนุน กำรพัฒ นำชีวิต รอบด้ำ น อำทิ กำรให้ทุน สนับ สนุน ด้ำ น
กำรศึกษำและกำรกีฬำ กำรสร้ำงงำนกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สนับสนุนก๊ำซหุงต้มเพื่อกำรปรุงอำหำรให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ และ พื้นที่ขำดแคลน นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญในเรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัย ซึ่งเป็น
ที่ทรำบกันดีว่ำบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวนั้นจะต้องได้รับควำมไว้วำงใจและ
เชื่อมั่นในควำมปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยที่จะดำเนินกิจกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ
มำตรฐำน และข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดรวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบกำรในส่วนต่ำงๆ ดำเนินกำรภำยใต้
หลักกำรเดียวกัน อีกทั้งยังจัดให้มีกำรอบรมควำมรู้และกำรป้องกันอุบัติภัย โดยเจ้ำหน้ำที่จำกกรมธุรกิจ
พลังงำนให้แก่ผู้ประกอบกำร ตลอดจนพนักงำนบรรจุก๊ำซอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมเจตนำรมณ์ แ ละแนวคิ ด ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ก ำหนดนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีกำรกำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนส่วนต่ำงๆ ที่ชัดเจน และ
บังคับใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรทำงำน นอกจำกนี้ยังมีกำรกำกับดูแลระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติดังนี้
(1) ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ต่อ
สังคม ทั้งทำงกฎหมำยจรรยำบรรณ และมุ่ง มั่นทำควำมดีต่อบุ คคล กลุ่มชุ มชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(2) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ ด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมี
หลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตำมขอกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด
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(3) ปฏิบัติต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจำกคู่ค้ำ และหำกปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจงคู่ค้ำให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
รวมกันหำแนวทำงแก้ไข
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่
ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย
(5) เปิดให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนได้เกี่ยวกับควำมไม่สมบูรณ์ของสินค้ำและบริกำร
(6) เปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลของสินค้ำและบริกำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
(7) ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำง ๆกับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบัติ ตำมข้อตกลง
หรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำรับทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกัน
(8) เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบำยให้บุคคลำกรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ อำทิเช่น กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
(9) ส่ง เสริม และปลูก จิตส ำนึก ให้แก่ บุค ลำกรของบริษั ท ฯ ในทุ ก ระดับ ชั้ นให้เกิ ดควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีกำรบริหำรกิจกำรบนพื้นฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรำยละเอียดปรำกฏ
ในนโยบำยและนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตหรือคอร์ปรัปชั่นของบริษัท
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท มี น โยบำยสนับ สนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิท ธิม นุษ ยชน โดยกำรปฏิ บั ติ ต่อ ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็น พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์
คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพที่เท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะ
เป็นในเรื่องของเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำง
สังคม รวมถึงจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น
กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นต้น นอกจำกนี้บริษัทได้ ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำร
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและช่องทำง
ในกำรร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
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ทั้งเพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษ ยชนเป็นไปอย่ ำงมีประสิท ธิภำพ บริษัท ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำง
เป็นธรรม อันเป็นปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ดังนี้
(1) เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน
(2) จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำร
ทำงำนที่เป็นธรรม
(3) ส่งเสริมกำรพั ฒนำบุค ลำกร โดยจัดให้มีก ำรจัดอบรม สัม มนำ ฝึก อบรม รวมถึงส่ ง
บุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำและฝึ ก อบรมวิ ช ำกำรด้ ำ นต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ทำงำนเป็นทีมแก่บุคลำกร
(4) จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม
เป็นต้น และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ เป็น
ต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่พนักงำน
(5) จัดให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจำปีแก่บุคลำกรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยควำมเสี่ยงตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
(6) ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำนที่
ดี โดยจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตสำนึกด้ำน
ควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรฝึก อบรม และส่งเสริมให้พนัก งำนมี สุข อนำมัย ที่ดี และดูแล
สถำนที่ทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
(7) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่ำงไม่
เป็นธรรมหรือกำรกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้กำรคุ้มครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่อง
ดังกล่ำว
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัท มุ่ งมั่ นที่จะพัฒนำสินค้ ำและบริก ำรของบริษัทและบริษั ท ในเครือเพื่ อควำมพึ ง พอใจและ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำและยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์ และเอำใจใส่
ลูกค้ำ โดยดำเนินกำรดังนี้
(1) บริษัทคำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบริษัท ซึ่งนอกเหนือจำก
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรบริกำรที่มีคุณภำพแล้ว บริษัทยังใส่ใจในกำรจัดกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้ำได้รับบริกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกที่สุด
(2) บริษัทยึดมั่นในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริก ำรของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้
ลูกค้ำมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในกำรตัดสินใจ
(3) บริ ษั ท ค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภั ย ของลู ก ค้ ำ และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ ลู ก ค้ ำ ได้ รั บ บริ ก ำรที่ มี
คุณภำพและมีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยใน
ระดับสำกล และตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงมีกำรพัฒนำและปรับปรุงพัฒนำบริกำรอยู่เสมอ
เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภัยของบริกำรของบริษัท
(4) บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับ
เรื่ องร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บคุ ณภำพของบริ ก ำรอย่ ำ งมี ประสิ ท ธิ ภ ำพผ่ำ นทำงโทรศัพ ท์ เพื่ อ ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
(5) บริษัทจะรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็นควำมลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในทำง
ที่มิชอบ
(6) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ และระหว่ำง
ลูกค้ำกับบริษัทให้ยั่งยืน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่ำบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ ร่วมก้ ำ วเดินไปสู่ก ำรพั ฒนำสัง คมและสิ่ง แวดล้อมเพื่ อควำมยั่ ง ยื นสืบ ไป บริษั ท ฯ จึง ได้ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม ดังนี้
(1) มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภำพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด
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(2) มีนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือ
ปฏิบัติกันภำยในองค์กร
(3) ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม
(4) เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้ำไปดำเนิน
ธุรกิจ
(5) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้
ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของ
ภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน
(6) ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้ำไปดำเนินธุรกิจ
อยู่ตำมควรแก่กรณี
(8) ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำง
เต็มที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
พัฒนำสังคม ดังนี้
(1) บริษั ทมีนโยบำยสนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือที่ เหมำะสมกั บสังคม และชุ มชน
โดยเฉพำะชุมชนที่ อยู่รอบคลังก๊ำซ และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของบริษัท
(2) บริษัทเปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็น สำหรับ
โครงกำรต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน
ต่ำงๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท
(3) บริษัทให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือข้อตกลงระดับสำกลในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
(4) บริษัทมีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชนโดยกำรสนับสนุน
เงินทุนกำรศึกษำ สนับสนุนอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆแก่โรงเรียน เป็นต้น
(5) บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
(6) บริษัทส่งเสริมให้ พนักงำนของบริษัทมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
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(7) บริ ษั ท มุ่ ง สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนและคู่ ค้ ำ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรดู แ ลรั ก ษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วยพัฒนำฟื้นฟูและดูแลทรัพยำกรธรรมชำติให้คงควำมสมบูรณ์ รวมถึง
กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอย่ำ งยั่งยืน จึงได้จัดให้มีโครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ อีก
ทั้งยังเป็นกำรปลูกจิตสำนึกในกำรทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่ำงแท้จริง
11. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
บริษัท มีนโยบำยให้พนักงำนปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่
เอำรัดเอำเปรียบคู่ค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) ไม่ เรีย ก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่ ไม่ สุจริตในกำรค้ำ กั บคู่ ค้ ำ และ/หรือ
เจ้ำหนี้กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผย
รำยละเอียดต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(2) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ง ครัด กรณีที่ไ ม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
(3) จัดหำพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทฯ มำกที่สุด โดยกำหนดว่ำต้องได้รับพัสดุตรงตำมควำม
ต้องกำรทั้งคุณภำพ รำคำ จำนวน เวลำ กำรให้บริกำร ควำมรวดเร็ว และคำนึงถึงนโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯด้วย

(4)

พนักงำนผู้ดำเนินกำรจัดหำ จะต้องมีกำรวำงแผนจัดหำพัสดุล่วงหน้ำที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยง

กำรจัดหำพัสดุอย่ำงเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) บริษั ทฯ จะไม่เอำเปรีย บผู้ค้ำ โดยจะต้องคำนึง ถึง ประโยชน์และควำมเสีย หำยที่ อำจ
เกิดขึ้นในด้ำนชื่อเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย
(6) พนักงำนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ผู้ค้ำด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย และให้
โอกำสแก่ผู้ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(7) พนัก งำนควรรับฟั ง ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ ผู้ค้ำ ร้องเรีย นหรือแนะนำเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน
(8) พนักงำนต้องรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกผู้เสนอรำคำ หรือผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำแต่
ละรำยไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ
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(9) กำรเชิญผู้ค้ำเพื่อเสนอรำคำ จะต้องให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้ำทุกรำย
(10) เจรจำต่อรองบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย เปิดเผยและมี
หลักฐำน
(11) ผู้บริหำรตำมอำนำจกำรจัดหำ ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรให้คำปรึกษำคำแนะนำ และรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำน
(12) ผู้ บ ริ ห ำรตำมอ ำนำจกำรจั ด หำจะควบคุ ม ตรวจสอบ ดู แ ล ให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำม
จรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณ ต้องดำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำ
โทษทำงวินัยตำมขั้นตอน
(13) สนับสนุนให้มีกำรจัดหำพัสดุและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทย หรือบริษัทใน
เครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
(14) จั ด หำพั ส ดุ อ ย่ ำ งมี ร ะบบ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรโดยมี ก ำรควบคุ ม ที่ รั ด กุ ม และ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจกำรค้ำตลอดเวลำ
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ส่วนที่ 6
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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-

ร่าง -

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม คุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครื อ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และดาเนิ นธุ รกิจอย่าง
มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย และ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทุกฝ่ ายอย่างจริ งจัง และพัฒนาการดาเนินงานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนา
มัย และสิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของสังคมที่ อยู่ร่วมกันและมีเจตนาที่จะร่ วมแบ่งปั นในการดูแล
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนิ นธุ รกิ จ โดยมีส่วนร่ วมในการยกระดับคุณภาพ
ชี วิตให้ก ับ ชุ ม ชนและสัง คมโดยการสนับ สนุ นการพัฒนาชี วิตรอบด้า น อาทิ การให้ทุ นสนับ สนุ นด้า น
การศึกษาและการกีฬา การสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุ นก๊าซหุ งต้มเพื่อการปรุ งอาหารให้แก่
โรงเรี ยนในพื้นที่ และ พื้นที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญในเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ งเป็ น
ที่ทราบกันดี วา่ บริ ษทั ฯ ที่ดาเนิ นธุ รกิจการจัดจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวนั้นจะต้องได้รับความไว้วางใจ
และเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยสู งสุ ด ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะดาเนินกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่ งครัดรวมถึงกาชับให้ผปู ้ ระกอบการในส่ วนต่างๆ ดาเนิ นการภายใต้
หลักการเดี ยวกัน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมความรู ้ และการป้ องกันอุ บตั ิ ภยั โดยเจ้าหน้าที่จากกรมธุ รกิ จ
พลังงานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ ตลอดจนพนักงานบรรจุก๊าซอย่างสม่าเสมอ
เพื่ อให้เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ และแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น บริ ษ ทั ฯ จึ ง ก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีการกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานส่ วนต่างๆ ที่ชดั เจน และ
บังคับใช้อย่างเคร่ งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทางาน นอกจากนี้ยงั มีการกากับดูแลระบบการบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ทั้ง
ทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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2. ประกอบธุ รกิ จโดยมีระบบการดาเนิ นงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุ มที่ ดี โดยใช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิง
ได้รวมทั้งถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
3. ปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจาก
คู่คา้ และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้มาเนื่องจากการดาเนินธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติ
วิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสิ นค้าและบริ การ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสิ นค้าและบริ การอย่างถูกต้องครบถ้วน
7.

ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อ

เงื่อนไขไม่ได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
8.

เคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้บุคคลากรปฏิบตั ิตาม

กฎหมายหรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
9. ส่ งเสริ มและปลูกจิตสานึกให้แก่บุคลากรของบริ ษทั ฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มี การบริ หารกิ จการบนพื้นฐานความโปร่ งใส มี จริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการกากับดู แล
กิจการ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในนโยบายและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตหรื อคอร์ ปรัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยการปฏิ บ ตั ิ ต่อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน ชุ มชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุ ณค่าของความเป็ นมนุ ษย์
คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ น
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ในเรื่ องของเชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สี ผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทาง
สังคม รวมถึ งจัดให้มีการดู แลไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
เช่ น การใช้แรงงานเด็ก และการคุ กคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้าระวัง
การปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดด้า นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน โดยจัดให้มี การมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นและ
ช่องทางในการร้ องเรี ยนสาหรับผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจากการถูกละเมิดสิ ทธิ อนั เกิดจากการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้งเพื่อให้การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการสร้างองค์
ความรู ้ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. เคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่ งบุคลากรเข้า
ร่ วมสัม มนาและฝึ กอบรมวิช าการด้า นต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ศัก ยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.

จัดให้มีสวัสดิ การด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น ประกันสังคม เป็ น

ต้น และนอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุ ขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน
5. จัดให้มีบริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุ กระดับชั้นของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยความเสี่ ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
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6. ดาเนินการให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดย
จัดให้มีมาตรการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้างให้พนักงานมีจิตสานึ กด้านความปลอดภัย รวมถึ ง
จัดการฝึ กอบรม และส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุ ขลักษณะ มีความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7.

เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ น

ธรรมหรื อการกระทาที่ไม่ถูกต้องในบริ ษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
นโยบายคุณภาพ
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื ออย่างต่อเนื่ องเพื่อความ
พึงพอใจและประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์
และเอาใจใส่ ลูกค้า โดยดาเนินการดังนี้
1. บริ ษทั ฯ คานึ งถึงคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในด้านสิ นค้าและการให้บริ การของบริ ษทั ฯ โดย
การบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์กรด้วยเครื่ องมือการบริ หารคุ ณภาพ การจัดการความรู ้ และการเพิ่มผลผลิ ต
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านคุณภาพ รวมถึงมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับและข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. วางแผนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ กาหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ ยงที่เกิด
จากการปฏิบตั ิงาน
4. ส่ ง เสริ ม และสร้ า งจิ ต ส านึ ก แก่ ผู ป้ ฏิ บ ัติง านให้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญของการรั ก ษาและ
ยกระดับคุณภาพ โดยการสื่ อสารแนวปฏิบตั ิให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทั้งองค์กร
5. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศที่จาเป็ น รวมทั้งการสนับสนุ นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วม การ
ให้คาปรึ กษา การจัดเตรี ยม และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ด้านคุณภาพ
6. สื่ อสารการดาเนิ นงาน และประสิ ทธิ ผลด้านคุณภาพ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึงการรับ
ฟังข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการทบทวนปรับปรุ งการดาเนินงาน และพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข นาไปปฏิบตั ิ
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ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
7. บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนิ นการให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
เกี่ ยวกับบริ การของบริ ษทั ฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกิ นจริ ง เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสิ นใจ
8. บริ ษทั ฯ คานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าและบริ การที่มี
คุณภาพ ตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุ งบริ การอยูเ่ สมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจ
ในคุณภาพ มาตรฐาน และบริ การของบริ ษทั ฯ
9. บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ใ นการสื่ อสารติดต่อกับลู กค้า รวมถึ งการรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญในด้า นความปลอดภัย และอาชี วอนามัย โดยมุ่ ง เน้นให้ มี ก าร
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางาน เพื่อป้ องกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อ
พนักงาน ผูท้ ี่มาปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม จึงมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และมาตรฐาน รวมถึงข้อบังคับที่ประกาศใช้ดา้ นความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยอย่างเคร่ งครัด
2. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
3. บริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยและอาชี วอนามัย อย่างเป็ นระบบ ในการกาหนด
มาตรการควบคุ ม และลดความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งาน การกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินภาวะวิกฤต เพื่อป้ องกันอุบตั ิการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ย หรื ออาจส่ งผลให้เกิดการบาดเจ็บและ
ความเจ็บป่ วยของผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. ส่ งเสริ มและสร้างจิตสานึกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้ตระหนักถึ งความสาคัญของความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย โดยการสื่ อสารแนวปฏิบตั ิให้เป็ นที่เข้าใจทัว่ ทั้งองค์กร
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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5. สื่ อ สารการด าเนิ น งาน และประสิ ท ธิ ผ ลด้า นความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย ให้ ก ับ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุ งการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
6. ให้ ค วามส าคัญ กับ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
7. จัดสรรทรัพยากร และสารสนเทศที่จาเป็ น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วม การ
ให้คาปรึ กษา การจัดเตรี ยมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับชุ มชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่าบริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สัง คมที่ ร่วมก้า วเดิ นไปสู่ ก ารพัฒนาสัง คมและสิ่ ง แวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืนสื บ ไป บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อชุ มชนและสังคมอย่างต่อเนื่ องควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุ มชน
และสังคมโดยรวม ดังนี้
1. มีนโยบายในการประกอบธุ รกิ จโดยคานึ ง ถึ งสภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยูอ่ ย่างเคร่ งครัด
2. มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิ
กันภายในองค์กร
3. ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุ รกิจ
5. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชุมชน
ที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนทั้งที่ ดาเนิ นการเองและร่ วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน
6. ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนิ นธุ รกิจอยูต่ าม
ควรแก่กรณี
104

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

-

ร่าง -

7. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุ มชน
ชี วิตและทรัพย์สิน อันเนื่ องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปกป้ อง ป้ องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและยัง่ ยืน
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
9. ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอนและกระบวนการทางาน ไม่ส่งผลกระทบเสี ยหายทั้งต่อ
ตนเอง ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
10. สนับ สนุ นการจัดซื้ อ จัดหาผลิ ตภัณ ฑ์ สิ นค้า อุ ปกรณ์ และบริ ก ารตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การลดการเกิดของเสี ย และการประหยัดพลังงาน
11. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาปรั บปรุ งแก้ไข นาไปปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่ อง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การใช้
และอนุรักษ์พลังงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคม จึงมี นโยบายในการให้ความช่ วยเหลื อ
และพัฒนาสังคม ดังนี้
1. บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายสนับ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมกับ สั ง คม และชุ ม ชน
โดยเฉพาะชุมชนที่อยูร่ อบคลังก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวของบริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้อง มี ส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิ ดเห็ นสาหรั บ
โครงการต่างๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง การเสนอความคิดเห็น หรื อข้อร้องเรี ยนต่างๆ ที่เป็ นผล
มาจากการดาเนินงานของบริ ษทั
3. บริ ษทั ฯ ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานตามมาตรฐาน หรื อข้อตกลงระดับสากลในเรื่ อง
ต่างๆ ที่จดั ทาขึ้น เพื่อช่วยป้ องกัน หรื อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
4. บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุ นทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนโดยการสนับสนุ นเงิ น
ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์เสริ มทักษะเพื่อการเรี ยนรู ้ต่างๆ แก่โรงเรี ยน เป็ นต้น
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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5. บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสาคัญกับ การตอบสนองต่อเหตุ การณ์ ที่มี ผลกระทบต่อชุ มชน สั งคมและ
สิ่ งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ด้วยความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
6. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม
7. บริ ษทั ฯ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานและคู่คา้ ได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ วยพัฒนาฟื้ นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ รวมถึงการสร้ างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน จึงได้จดั ให้มีโครงการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาค
ส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็ นการปลู กจิตสานึ กในการทาประโยชน์เพื่อสังคม
อย่างแท้จริ ง
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