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รำยงำนประจำปี
การกากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญต่อระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิทธิ ภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำให้ เกิดควำมเชื่อ มั่นกับ ทุกฝ่ ำยที่ เกี่ ยวข้ องและส่งผลให้ ธุรกิจ มี ควำมเจริ ญเติ บโตอย่ ำ งยั่งยื นภำยใต้ กำร
ดำเนิ นงำนอย่ ำงมีจรรยำบรรณและเป็ น ไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัท ฯ จึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแ ล
กิจกำรที่ดี เพื่อยกระดับกำรดำเนินกำรที่มีอยู่แล้ ว ให้ มี ควำมเป็ น ระบบมำตรฐำนที่ชัดเจน และกระจำยกำรปฏิ บัติ
ไปสู่พนักงำนของบริษัททุกระดับชั ้น อันเป็ นกำรเสริมสร้ ำงให้ เกิดวัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้ จริ ง โดย
บริ ษั ท ฯได้ รับเอำแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดีสำหรับ บริ ษั ทจดทะเบี ยน (Good Corporate Governance) ปี
2555 ตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญในสิทธิ ของผู้ถือหุ้นซึง่ อำจไม่จำกัดเฉพำะสิทธิ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ น
กำรละเมิดหรื อ ริ ดรอนสิท ธิ ของผู้ถือหุ้น และส่ง เสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตน โดยสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐำนของผู้ถือหุ้น
ได้ แก่ กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ กำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำร
เข้ ำร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
นอกจำกสิทธิ ขั ้นพื น้ ฐำนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริษั ทฯ ยังได้ กำหนดแนวทำงปฏิ บัติในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ มและ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) เปิ ดเผยนโยบำยในกำรสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ให้ เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(2) มีกำรให้ ข้อ มูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ ละวำระหรื อ
ประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถื อหุ้น หรื อในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชุมและจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทฯ
(3) อำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และละเว้ นกำรกระทำ
ใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยำกหรือมีค่ำใช้ จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นมีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็ นต้ น
(4) ประธำนที่ประชุม จะจัดสรรเวลำให้ เหมำะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตั ้ง
คำถำมต่อที่ประชุมในเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทฯ ได้ รวมทั ้งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์ กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำให้ ชัดเจน และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบพร้ อมกับกำรนำส่ง
หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือ หุ้น และจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์ กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำดังกล่ำวไว้ บน Website ของ
บริษัทฯ ด้ วย
(5) ส่งเสริมให้ กรรมกำรบริษัทฯ ทุกคนเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้น
(6) จัดให้ มีกำรลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนั ้นมีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตั ้ง
กรรมกำร
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(7) จะดำเนินกำรให้ มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั ้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยำ
(8) จะส่งเสริมให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้
ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
(9) จัดให้ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น มี กำรบัน ทึกกำรชี แ้ จงขัน้ ตอนกำรลงคะแนน วิธี กำรแสดงผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทรำบก่อนดำเนิ นกำรประชุม รวมทั ้งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตั ้งประเด็น หรื อซักถำม และบันทึกคำถำม
คำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ ำน หรื องดออกเสียงอย่ำงไร รวมทัง้ บันทึก
รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ ำร่ วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุมด้ วย
(10) เปิ ดเผยให้ สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นบน
website ของบริษัทฯ ภำยหลังกำรประชุมแต่ละครัง้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบำยจัดกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร รวมทั ้งผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติ ได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี ้
(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวำระ พร้ อมคำอธิบำยและเหตุผล แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือประกำศที่เกี่ยวข้ องกำหนด และในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทฯ จะจัดให้ มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภำษำอังกฤษตำมควำมเหมำะสม
(2) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรประชุม ขั ้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั ้งสิทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อ ยเสนอเพิ่ม วำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อ นวันประชุม ผู้ถือหุ้ นให้
ชัดเจนเป็ นกำรล่วงหน้ ำ เพื่อ แสดงถึงควำมเป็ นธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรพิจ ำรณำว่ำจะเพิ่ มวำระที่ผ้ ถู ื อ
หุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อ ไม่ นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้บริ ห ำร ไม่ ควรเพิ่ มวำระกำรประชุมที่ ไม่ได้ แ จ้ งเป็ น กำร
ล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
(4) กำหนดวิธีกำรให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอชื่ อผ่ำ น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ล่วงหน้ ำ ก่ อนวัน ประชุม ผู้ถือ หุ้น พร้ อ มข้ อ มูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติและกำรให้ ควำมยินยอมของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(5) ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(6) สนับสนุนให้ มีกำรใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรเกี่ยว
โยง กำรทำรำยกำรได้ มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
(7) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรแต่งตั ้งกรรมกำรเป็ นรำยคน
(8) กำหนดให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่ มีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรั พย์ ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวให้ แก่คณะกรรมกำรเป็ นประจำ รวมทั ้งให้ มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
(9) กำหนดแนวทำงในกำรเก็ บ รักษำและป้ อ งกัน กำรใช้ ข้ อมูลภำยในเป็ น ลำยลักษณ์ อักษร และแจ้ งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ ำมบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยในทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
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บริษัทฯ ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี และเป็ นเวลำ 48ชั่วโมง
ภำยหลังข้ อมูลสำรสนเทศสำคัญถูกเปิ ดเผย
(10) กำหนดให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในวำระใด ต้ องงดเว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั ้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มี ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภำยใน
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ หรือผู้มีสว่ นได้ เสียภำยนอก เช่น ลูกค้ ำ เจ้ ำหนี ้ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ
สังคม และชุม ชน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ น
ประโยชน์ ในกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนั ้น บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวได้ รับกำรดูแลเป็ นอย่ำงดี และจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิด
สิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย นอกจำกนี ้ ในกำรดำเนินธุ รกิ จของบริษั ทฯ ได้ คำนึงถึงสิทธิ ข องผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยตำม
แนวทำงดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น :

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำกำรใดๆ อัน
เป็ น กำรละเมิดหรื อ ริ ดรอนสิท ธิ ของผู้ถือ หุ้น ตลอดจนมุ่งมั่น ที่ จะสร้ ำ งควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้ กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม และ
ให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำ งต่ อเนื่อง รวมทั ้งยึดมั่นกำรดำเนิ นธุรกิจตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี

ลูกค้ ำ :

มุ่งมัน่ สร้ ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ โดย
ลูกค้ ำจะต้ อ งได้ รับ บริ กำรที่ดี มีคุณภำพ เป็ นธรรม และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ได้ กำหนดไว้
รวมทัง้ ปฏิ บัติตำมเงื่อ นไขและข้ อ ตกลงที่ มี ต่อ ลูกค้ ำอย่ ำ งเคร่ งครัด มี กำรพัฒ นำยกระดับ
มำตรฐำนคุณ ภำพของบริ กำรให้ สูงขึ ้นอย่ ำงต่ อ เนื่อ ง รักษำสัม พัน ธภำพที่ ดี และยั่งยื น กับ
ลูกค้ ำอย่ำงจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้ อมูลของลูกค้ ำมำใช้ เพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ปฏิบตั ิกบั พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทั ้งในด้ ำนโอกำส ผลตอบแทน สวัสดิกำร และ
กำรพัฒนำศักยภำพ พร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำ
เที ยมและเสมอภำคกัน โดยถือ ว่ำพนักงำนทุกคนเป็ น ทรัพ ยำกรที่ มีค่ำ และ เป็ น ปั จจัย
สำคัญในกำรผลักดันองค์ กรให้ ประสบควำมสำเร็จ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริ มสร้ ำงวัฒ นธรรม
และบรรยำกำศกำรทำงำน เป็ นทีม ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนให้ มี
ควำมก้ ำวหน้ ำ มีควำมมัน่ คงในอำชีพและคุณภำพชีวิต รวมทั ้งรักษำสภำพแวดล้ อมและควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

พนักงำน :
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คู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้: คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจ
รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้ โดยกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย และกติกำ ที่กำหนด
ร่ ว มกั น อย่ ำ งเคร่ ง ครั ด และมี จ รรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ไม่ เรี ย ก ไม่ รั บ หรื อ จ่ ำ ย
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่ สจุ ริ ตในกำรค้ ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิ บัติตำมเงื่อนไขต่ ำงๆ อย่ำ ง
เคร่ งครัด และมีกำรปฏิ บตั ิต่อเจ้ ำหนี ้อย่ำงเป็ นธรรม รวมถึงกำรชำระคืนตำมกำหนดเวลำ กำร
ดูแลหลักทรัพย์ ค ้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้ อสัญญำอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไป
ตำมหลักกำรกำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี โดยจะมี กำรรำยงำนคู่ค้ำ และเจ้ ำหนี ล้ ่ว งหน้ ำ หำกไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำว
คู่แข่ง :
ปฏิ บัติต่อคู่แ ข่งทำงกำรค้ ำสอดคล้ อ งกับหลักสำกลภำยใต้ กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลัก
ปฏิ บัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดีอย่ำงเสมอภำคกัน
ไม่
กีดกันผู้อื่ นในกำรเข้ ำร่ วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำร
กล่ำวหำ ให้ ร้ำยป้ำยสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริ ง หรือมีกำรกระทำกำรใด ๆ ที่
ไม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน
ชุมชน สังคม : มีนโยบำยในกำรดำเนิ นธุรกิ จ ด้ วยควำมรับ ผิดชอบต่ อชุม ชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทัง้ ใน
และ
ด้ ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้ พลังงำน
สิง่ แวดล้ อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงกำร
ดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม กำรปฏิ บตั ิงำนและกำรตัดสินใจ กำรดำเนินกำร
ใด ๆ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่ เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ทั ้งข้ อมูลทำงกำรเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ และโปร่งใส ตำมหลักเกณฑ์ ของสำนักงำน กลต. และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนกำร
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ ดังนี ้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ตำมเกณฑ์ ที่กำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่นงบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี โดยเฉพำะข้ อมูลตำมรำยงำนงบกำรเงินจะต้ อง
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีที่เป็ นอิสระ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรเผยแพร่
(2) สนับสนุน กำรเปิ ดเผยข้ อ มูลทั ้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ ำนช่อ งทำงอื่น ๆ เช่ น เว็ป ไซต์ ข องบริ ษั ทฯและ
ปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) เปิ ดเผยรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลกำรปฏิ บัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำว ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจำปี และเว็ปไซด์ของบริษัท
(4) เปิ ดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีในรำยงำนประจำปี
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(5) เปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและจำนวน
ครั ้ง ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำร่วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรทำหน้ ำที่ รวมถึงกำรฝึ กอบรมและ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
บริ ษัทมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ทำหน้ ำที่สอื่ สำรกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง
เปิ ด เผยข้ อ มู ลทำงกำรเงิ น และข้ อ มู ลที่ ไม่ ใช่ ข้ อ มู ลทำงกำรเงิ น ตำมแนวทำงกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ลที่ สอดคล้ อ งกั บ
ข้ อกำหนดของทำงกำร เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่น ว่ำบริษั ท ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ ำงถูกต้ องและโปร่ งใสแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อ งทุก
กลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม โดยในปี 2562 ผู้บริ หำรระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทผ่ำนกิจกรรม
สือ่ สำรต่ำงๆดังนี ้
กิจกรรม

จานวนครั ง้

จานวนบริ ษัท

จานวนราย

กำรประชุ ม กั บ นั ก วิ เ ครำะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ และนั ก ลงทุ น กลุ่ม ย่ อ ย
(Analyst Meeting)

5

197

202

กำรพบปะกับ นักลงทุนและนักวิเครำะห์ (Company visit/One on
one Meeting)

55

55

86

กำรประชุมทำงโทรศัพท์

26

33

36

กำรเข้ ำร่วมงำนประชุมนักลงทุน (Investor Conference)

7

33

82

เข้ ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

3

หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ
(1)

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่ำน มีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมกำรที่มำ
จำกฝ่ ำยบริห ำรจำนวน 3 ท่ ำน กรรมกำรที่ไม่ เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 9 ท่ำน โดยมี กรรมกำรที่ มีคุณสมบัติ
เป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน กลต. กำหนด จำนวน 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้ องกับเกณฑ์ ของสำนักงำน
กลต.ที่ได้ กำหนดให้ บริ ษั ท จดทะเบี ยนต้ อ งมีจ ำนวนกรรมกำรอิ สระมำกกว่ ำหรื อ เท่ำกับ หนึ่งในสำมของ
จำนวนกรรมกำรทั ้งหมด คณะกรรมกำรประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทั ้งด้ ำน
ธุรกิจ บัญชีและกำรเงิน ซึง่ เกี่ยวข้ องและสนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ทั ้งหมด

(2) ตำมข้ อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ น สำมส่ว นไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่ สดุ กับ ส่ วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั ้นให้ ใช้ วิธีจบั สลำกกัน
ว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี ห ลังๆ ต่อ ไปให้ กรรมกำรคนที่ อ ยู่ใ นตำแหน่ งนำนที่สุดนัน้ เป็ น ผู้อ อกจำกตำแหน่ ง
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั ้นอำจได้ รับเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
(3) กรรมกำรบริ ษั ทฯ สำมำรถดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษั ทอื่น ได้ แต่ ไม่ เกิ น 5 บริ ษั ทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ เป็ นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน
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(4) บริ ษั ท ฯ ได้ แ บ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ กับ ผู้บริ ห ำรระดับ สูง
อย่ำงชัดเจนโดยคณะกรรมกำรทำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำร
ในระดับนโยบำย ขณะที่ผ้ บู ริ หำรทำหน้ ำที่บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ ในด้ ำนต่ ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนด
(5) ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ฯ มำจำกกำรเลือ กตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ และมิ ได้ เป็ น บุ คคลเดี ยวกับ
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรื อกรรมกำรผู้จัดกำร มีอำนำจหน้ ำที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ นกำรถ่วงดุลกำร
จัดกำรและไม่มีผ้ ใู ดมีอำนำจเบ็ดเสร็จ กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรงำนประจำวันของ
บริ ษัทฯ ภำยใต้ กรอบนโยบำยตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯโดยมีกำรกำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรไว้ อย่ำงชัดเจน
(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ แต่งตั ้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ (รำยชื่อ เลขำนุกำรบริ ษั ท ฯ และหน้ ำที่ ควำมรับ ผิดชอบได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใน
หัวข้ อ 9.1.6)
2.

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ งตัง้ คณะอนุกรรมกำรขึน้ อี ก 4 คณะเพื่ อ ช่ วยกำกับ ดูแ ลกิ จกำรของบริ ษั ท ฯคื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนเป็ นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่เฝ้ำ

สังเกตประสิทธิ ผลของงำนตรวจสอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรควบคุม ทำงกำรเงิน และกำรบัญชีภ ำยใน
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมทั ้งหน้ ำที่อื่นตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
(2) คณะกรรมกำรบริ ห ำร มี จ ำนวน 4 ท่ ำ น ประกอบด้ วย กรรมกำรที่ เ ป็ นผู้ บริ ห ำร 4 ท่ ำ นโดยคณะ

กรรมกำรบริ ห ำรมี ห น้ ำที่ ช่ ว ยฝ่ ำยจั ด กำรในกำรบริ ห ำรงำนประจ ำวัน ภำยใต้ กรอบนโยบำยที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(3) คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง จ ำนวน 6 ท่ ำน เป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิ สระและเป็ น

กรรมกำรบริ ห ำร โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยง มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำกลั่น กรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริ ษั ท ซึ่งครอบคลุม ถึง ควำมเสี่ยงประเภทต่ ำ ง ๆ ที่ สำคัญ เพื่ อ
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ ควำมเห็นชอบ กำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ของบริษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริ มำณ
ควำมเสีย่ งของบริษัทให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม
(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำร

อิสระ 2 ท่ำนโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ ำที่พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสรรหำและกำรกำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรจ่ ำยและรู ป แบบค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำร
ระดับสูง ทั ้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้ สอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
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ในอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นผู้อนุมตั ิค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรระดับสูง
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(5) คณะกรรมกำรสินเชื่อ มีจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร 4 ท่ำน และกรรมกำรผู้ที่ มี

ประสบกำรณ์ ใ นสำยงำนกำรวิ เครำะห์ สิน เชื่ อ อี ก 1 ท่ ำน โดยคณะกรรมกำรสิน เชื่ อ มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำ
กลัน่ กรอง วิเครำะห์ ประเมิน สินเชื่อของบริษัท ในส่วนที่เกินอำนำจอนุมตั ิของกรรมกำรบริหำร
3. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ มี บ ทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์ กรรวมถึ ง ตรวจสอบและ

ประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่พิจำรณำ
และให้ ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำนของบริ ษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และภำรกิจ กล
ยุทธ์ เป้ำหมำย ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ รวมทั ้งกำกับควบคุ มดูแลให้ ฝ่ำยบริหำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(2) คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี น โยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ เป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษร ซึ่ง ที่

ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่ อ วัน ที่ 14 มิถุนำยน 2556ได้ ให้ ควำมเห็ น ชอบนโยบำย
ดังกล่ำ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะได้ จัดให้ มี กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิ บัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำวเป็ นประจำ
(3) คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึงมำตรฐำนด้ ำนจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ

ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจโดยได้ จัดทำจรรยำบรรณธุรกิจเป็ น ลำยลักษณ์ อักษร พร้ อมทั ้งประกำศและแจ้ งให้
พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
(4) คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ ได้ ก ำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับ ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บนหลัก กำรที่ ว่ำ กำร

ตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนิน กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทฯ เท่ำ นั ้น และ
ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในกำรพิ จำรณำกำรเข้ ำท ำธุ รกรรม
ต่ำงๆ กำหนดให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำ และ
ไม่ มี อ ำนำจอนุมัติในธุ รกรรมนัน้ ๆ และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะดูแ ลให้ มี กำรปฏิ บั ติตำมข้ อ กำหนด
เกี่ยวกับ ขั ้นตอนดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
(5) คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อ กำรกำกับ ดูแลและกำรควบคุมภำยในทั ้งในระดับบริ หำร และ

ระดับปฏิ บัติงำนที่ มีป ระสิท ธิ ภ ำพ และได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษั ท พี แอนด์ แ อล อิ นเทอร์ น อล ออดิท จำกัด เป็ น ผู้
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกภำยนอกเข้ ำมำทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษัทฯ และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจว่ำบริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ มี กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
(6) คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่ อเป็ นผู้รับผิ ดชอบก ำหนดนโยบำย

บริ หำรควำมเสี่ยงในภำพรวมทั ้งองค์ กร ซึ่งบริ ษัทฯ กำหนดให้ ผ้ บู ริหำรเป็ นผู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
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อำจเกิ ดขึ ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง รับทรำบและเสนอแนะเพื่อ จำกัดควำมเสี่ยง
หรื อจัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ ที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินธุรกิจไม่ให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่กำหนดแล้ ว บริษัทฯ จะต้ องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเหล่ำ นี ้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง จะกำหนดนโยบำยให้ มี กำรทบทวนระบบหรื อ ประเมิ น
ประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้งและให้ เปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
4. การประชุมคณะกรรมการ
(1) บริ ษัทฯ จะกำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ และแจ้ งให้ กรรมกำร

ทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรจะประชุมไม่น้อยกว่ำ 6 ครั ้งต่อปี
(2) ประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรจะร่ วมกันกำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ ำ

วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องต่ำงๆ เพื่อ
เข้ ำรับกำรพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมได้
(3) ในกำรประชุมแต่ละครั ้ง บริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วันทำ

กำร เพื่อให้ กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำข้ อมูลในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้ นแต่กรณีมีเหตุจำเป็ นเร่งด่วน
(4) ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริ ม ให้ ก รรมกำรทุก คนเข้ ำ ร่ วมประชุม ไม่ น้อ ยกว่ำ ร้ อ ยละ 75 ของจ ำนวนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั ้งหมดที่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
(5) ประธำนกรรมกำรจะสนับสนุนให้ กำรประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื ้ออำนวยให้ มีกำรนำเสนอพิจำรณำ

และอภิ ป รำยในรู ป แบบที่เหมำะสมในกำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งต่ ำงๆ และเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแสดงควำม
คิ ด เห็ น อย่ ำ งเป็ นอิ ส ระ ในบำงวำระอำจมี ผ้ ู บริ ห ำรระดั บ สูง เข้ ำร่ ว มประชุ ม ด้ วยเพื่ อ ให้ สำรสนเทศ
รำยละเอียดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เกี่ยวข้ อง และจะได้ รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) คณะกรรมกำรมีสิทธิเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ นเพิ่มเติมได้ จำกกรรมกำรผู้จดั กำร หรื อเลขำนุกำรบริ ษัทฯ

หรื อผู้บริหำรอื่นที่ได้ รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็ น คณะกรรมกำร
อำจจัดให้ มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยบริษัทฯ
(7) คณะกรรมกำรบริษั ทฯ ถือเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเอง

ตำมควำมจำเป็ นเพื่ออภิ ปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ ำยบริ หำร
ร่วมด้ วย และแจ้ งให้ กรรมกำรผู้จดั กำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้ วย
(8) ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ ถือมติเสียงข้ ำงมำกเป็ นหลักโดยให้ กรรมกำรคนหนึ่งมี

เสียงหนึ่งเสียงโดยกรรมกำรที่มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุมและไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นั ้นถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
(9) ในกำรประชุมแต่ละครั ้ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยโดยเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำน

กำรประชุมและจัดส่งให้ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ อ งโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ ถัดไปรวมทั ้งเป็ นผู้จัดเก็บข้ อมูลหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำร
ประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้ นอ้ ำงอิง
ส่วนที่ 2. กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
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ในปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ทั ง้ สิ น้ 13 ครั ง้ และ 12 ครั ง้ โดยมี
รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนดังนี U้ pat
ข้ อมูลณ 3มิถนุ ำยน 2555)
รายชื่อ
1. นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ
2. นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ
3. นำงสำวดวงใจ แก้ วบุตตำ
4. พล.ต.อ.ภำณุ เกิดลำภผล
5. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์
6. นำยสมยศ เงินดำรง
7. นำยวินยั วิทวัสกำรเวช
8. นำยประยงค์ แสนนวล
9. นำยสุเมธ มณีวฒ
ั นำ
10. นำยเวทย์ นุชเจริญ/1
11. นำยพินิจ พัวพันธ์
12. นำยวีระ วีระกุล
13. นำยจงฮัน่ ไซ/2
หมำยเหตุ

/1
/2

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

ปี 2561
13/13
13/13
10/13
11/13
11/13
11/13
13/13
13/13
9/13
12/13
11/13
11/13
-

ปี 2562
12/12
12/12
12/12
11/12
9/12
12/12
10/12
12/12
11/12
7/9
9/12
9/12
-/2

นำยเวทย์ นุชเจริญ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตุลำคม 2562
นำยจงฮั่น ไซ ได้ รับ กำรแต่ งตัง้ เป็ น กรรมกำรบริ ษั ท จำกที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่
10/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดขึ ้นอย่ำงน้ อยปี ละ 6 ครั ้ง และสำมำรถเรี ยกประชุมได้ ทนั ทีกรณีมีวำระ
สำคัญที่ ต้องพิ จ ำรณำมีกำรจดบัน ทึกกำรประชุมไว้ เป็ น ลำยลักษณ์ อักษรและมี ระบบกำรจัดเก็บ ที่ สำมำรถ
ตรวจสอบได้
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภำคม 2556 ได้ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ ำมำทำหน้ ำที่ตั ้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม 2556 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
31 พฤษภำคม 2556 กำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และจะมีกำรจด
บันทึกกำรประชุมไว้ เป็ นลำยลักษณ์อักษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถตรวจสอบได้ กำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรจะสนับสนุนให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
ในปี 2561 และปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยโดยมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมแต่ละครั ้งดังนี ้
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รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ปี 2561
ปี 2562
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. นำยวินยั วิทวัสกำรเวช
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5/5
4/4
2. พล.ต.อ.ภำณุ เกิดลำภผล
กรรมกำรตรวจสอบ
4/5
4/4
3. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์
กรรมกำรตรวจสอบ
5/5
4/4
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. พล.ต.อ.ภำณุ เกิดลำภผล
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
2/2
3/3
พิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
2/2
3/3
ค่ำตอบแทน
3. นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
2/2
3/3
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3/3
3/3
2. นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3/3
3/3
3. พล.ต.อ.ภำณุ เกิดลำภผล
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3/3
3/3
4. นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3/3
3/3
5. นำยสมยศ เงินดำรง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3/3
3/3
6. นำยประยงค์ แสนนวล
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3/3
3/3
คณะกรรมกำรสินเชื่อ
1. นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ
กรรมกำรสินเชื่อ
8/8
5/5
/1
2. นำยเวทย์ นุชเจริญ
กรรมกำรสินเชื่อ
8/8
3/3
3. น.ส.ดวงใจ แก้ วบุตตำ
กรรมกำรสินเชื่อ
8/8
5/5
4. นำยสมยศ เงินดำรง
กรรมกำรสินเชื่อ
8/8
5/5
5. นำยประยงค์ แสนนวล
กรรมกำรสินเชื่อ
8/8
5/5
/1
หมำยเหตุ นำยเวทย์ นุชเจริญ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตุลำคม 2562
5. ค่ าตอบแทน
(1) ค่ำ ตอบแทนกรรมกำร ก ำหนดให้ เหมำะสมตำมหน้ ำที่ ขอบเขตควำมรับ ผิด ชอบ ผลประกอบกำรของ

บริษั ทฯ และเปรี ยบเที ยบได้ กับธุรกิจระดับใกล้ เคียงกันในอุตสำหกรรม ในรู ปแบบของค่ำตอบแทนรำย
เดือน
(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ ห ำรระดับ สูง เป็ นไปตำมหลัก กำรและนโยบำยที่ คณะกรรมกำร

กำหนดภำยในกรอบที่ได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษั ทฯ ในรูป เงินเดื อน
โบนัส และผลตอบแทนอื่น
ส่วนที่ 2. กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
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(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน จะเป็ นผู้ ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรที่ เป็ น ผู้บ ริ หำร กรรมกำรผู้จัดกำร เป็ นประจ ำทุกปี เพื่ อน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4) ค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้ แก่กรรมกำรจะเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ด้วย

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
(1) คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริ ษัท

เข้ ำรับกำรอบรมหรือร่วมสัมมนำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และนำมำใช้ ปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง
(2) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้ มีเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิ บัติหน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้ มีกำรแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ แก่กรรมกำรใหม่
(3) คณะกรรมกำรจะจัดให้ มีโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริ หำร โดยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็ นประจำทุกปี

ถึงสิง่ ที่ได้ ทำไปในระหว่ำงปี
ในระหว่ ำ งปี 2562 บริ ษั ทฯได้ จั ด ให้ กรรมกำรและผู้ บริ ห ำรเข้ ำรั บ กำรอบรมในส่ ว นของกฎระเบี ย บที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลั กทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั ้งสภำวิชำชีพบัญชี
9.2

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ทฯ มี นโยบำยป้ องกันกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปใช้ โดยเฉพำะข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน ของ
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทรำบข้ อมูลในวงจำกัด และจัดให้ มีกำรให้
ควำมรู้ แก่ผ้ บู ริหำร เพื่อรับทรำบภำระหน้ ำที่ ที่ผ้ บู ริ หำรต้ องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บ รรลุนิติภำวะซึ่งถือหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติห ลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ที่ มีกำรแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (“พรบ. หลัก ทรั พ ย์ ”) และห้ ำ มผู้บ ริ ห ำรที่ ได้ รับ ทรำบข้ อ มูล
ภำยในกระทำกำรใดๆ ซึง่ เป็ นกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ กำหนดระเบียบ
ข้ อบังคับในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ ดังนี ้
1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทฯ จะต้ องรักษำควำมลับและ/หรือข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ
2) กรรมกำรผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทฯ จะต้ องไม่นำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ ไป
เปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมและ
ไม่ว่ำจะได้ รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3) กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ทำกำรซื ้อขำยโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัท
ฯ โดยใช้ ควำมลับ และ/หรือข้ อมูลภำยในบริ ษัทฯ และ/หรือเข้ ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ควำมลับ และ/หรือข้ อมูล
ภำยในของบริษัทฯ อันอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อม ข้ อกำหนดนี ้ให้ รวม
ควำมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทฯ ด้ วย
ผู้ใดที่ฝ่ำฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้ กระทำผิดอย่ำงร้ ำยแรง
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4) บริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงในกำรเก็ บรักษำและป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
ห้ ำม มิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนระดับตั ้งแต่ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยขึ ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยใน
ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ของบริ ษั ท ฯ ภำยใน 1 เดื อนก่อ นกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิ น
ประจำปี และเป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมงภำยหลังข้ อมูลสำรสนเทศสำคัญถูกเปิ ดเผย
5) กรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้ องจัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึง่ บุคคลดังกล่ำว รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ ให้ แก่เลขำนุกำรบริษัทฯ ภำยใน 30 วันนับแต่วนั เข้ ำรับตำแหน่ง
6) กรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้ องรำยงำนรำยกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อสำนักงำน กลต. ทุกครัง้ เมื่อมีกำรซื ้อ
ขำย ภำยใน 3 วันทำกำรตำมที่พระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ กำหนด และแจ้ งให้ เลขำนุกำร
บริษัทฯ ทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกครั ้ง
รำยงำนควำมเคลือ่ นไหวของกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อ

ณ 1 ม.ค. 62

ซือ้ เพิ่ม/
แปลงสภาพ

1. นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ

-

-

-

-

-

2. นำยวินยั วิทวัสกำรเวช

-

-

-

-

-

3. พล.ต.อ. ภำณุ เกิดลำภผล

-

-

-

-

-

4. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์

-

-

-

-

-

5. นำยสุเมธ มณีวฒ
ั นำ

-

-

-

-

-

6. นำยพินิจ พัวพันธ์

-

-

-

-

-

- 36,483,160

-

401,314,784

7. น.ส.ธิดำ แก้ วบุตตำ

ยอดคงเหลือ

364,831,624

หุ้นปั นผล
รั บ

ขายออก

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62

8. น.ส.ดวงใจ แก้ วบุตตำ

88,141,959

-

8,814,195

-

96,956,154

9. นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ

43,006,909

-

4,300,690

-

47,307,599

-

-

-

-

-

174,770

72,000

24,677

-

174,770

-

-

-

-

-

13. นำยประยงค์ แสนนวล

791,666

-

70,006

(361,672)

500,000

14. นำงวนำพร พรกิติพงษ์

918,181

14,844

91,818

1,024,843

-

-

-

-

10. นำยสมยศ เงินดำรง
11. นำยวีระ วีระกุล
12. นำยจงฮัน่ ไซ

15. นำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์
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9.3

รำยงำนประจำปี

จรรยาบรรณบริ ษัท
จรรยำบรรณของบริ ษั ท ใช้ สำหรับ ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ทุกบริ ษั ท และทุกระดับ ไม่ ว่ำ บุคคล
ดังกล่ำวจะได้ ลงนำมรับทรำบหรือไม่
ในหลักกำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นั ้น กำรมีชื่อเสียงในด้ ำนควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นสิง่ ที่มีค่ำอย่ำงยิ่งต่อ
ควำมสำเร็ จของบริ ษัท ทั ้งยังมีผลต่อควำมเจริญก้ ำวหน้ ำและผลกำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและควำมดี
งำมของพนักงำนระดับผู้บ ริหำรตั ้งแต่ระดับ หั วหน้ าหน่ วยขึน้ ไป มำตรฐำนกำรปฏิ บัติเหล่ำนี ้เป็ นผลโดยตรงต่ อ
ควำมเชื่อมัน่ ของบริษัท โดยรวมอีกด้ วย
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ของบริ ษัท คือ กำรทำธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมำยและต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน
สิทธิของผู้ค้ำ และลูกค้ ำของบริษัท
2) นโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทประกอบด้ วย
2.1 การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่ าง ๆ ของบริ ษัท
จรรยำบรรณนี ้เป็ นส่วนที่เพิ่มขึ ้นจำกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ อื่น ๆ ของบริ ษัท หำกข้ อควำมในระเบียบข้ อบังคับ
ประกำศ หรือคำสัง่ ใด ๆ ขัดแย้ งกับข้ อควำมในจรรยำบรรณ ให้ ใช้ ข้อควำมในจรรยำบรรณนี ้แทน
พนักงำนระดับผู้บริ หำรทุกคน ต้ องปฏิ บตั ิตนตำมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ และคำสัง่ ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ
ผู้บงั คับบัญชำในระดับเหนือขึ ้นไป กล่ำวคือ
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

ต้ องสนับสนุนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้ อบังคับ คำสัง่ ข้ อตกลง ประกำศ หรือหนังสือเวี ยน
ของบริษัท ซึง่ ประกำศให้ พนักงำนทุกคนทรำบโดยเคร่งครัด
ต้ องปฏิ บัติงำนในหน้ ำที่ ด้วยควำมซื่อ สัตย์ สุจริ ตและเที่ ยงธรรม ตลอดจนต้ องรำยงำนเหตุกำรณ์ ที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สนิ ของบริษัท โดยเร็ว
ต้ องสุภำพ ให้ เกียรติ และให้ ควำมนับถือต่อผู้ร่วมงำน
ต้ องปฏิ บตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมตั ้งใจ วิริยะอุตสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริ ษัท เพื่อ
เป็ นแบบอย่ำงอันดีให้ แก่พนักงำนโดยทั่วไป เพื่อให้ บริษัท มีควำมก้ ำวหน้ ำ และเป็ นไปอย่ำงถูกต้ องตำม
ครรลองธรรม
ต้ องรั ก ษำไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ แ ละควำมลับ ของบริ ษั ท ของลู ก ค้ ำ หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กำรใด ๆ ที่
บริ ษัท ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้ องกระทำตำมแนวทำงที่ถูกต้ องเหมำะสมที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนั ้น และต้ องกระทำด้ วยควำม
รอบคอบและมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ ดัง นั ้น ตลอดระยะเวลำที่เป็ น พนักงำนของบริ ษั ท และภำยหลังจำกพ้ น
สภำพของพนักงำนของบริษัท พนักงำนทุกคนตกลงจะรักษำข้ อมูลอันเป็ นควำมลับดังกล่ำวข้ ำงต้ นไว้ เป็ น
ควำมลับ หำกมีกำรเปิ ดเผยหรือส่งให้ แก่ผ้ อู ื่นหรือใช้ ข้อมูลดังกล่ำวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ให้ กับบริ ษัท พนักงำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึ ้นจริงทุก
ประกำร
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(6)
ต้ องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์ สนิ ของบริษัท โดยมิให้ เสียหำยหรื อสูญหำยไม่ว่ำจำกบุคคลหรื อ
จำกภัยพิบัติใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะทำได้ อย่ำงเต็มที่ รวมทั ้งไม่นำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์ หรื อทรัพย์สิน
ของบริ ษัท ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อ เพื่ อประโยชน์ ของผู้อื่น ที่ไม่ได้ เกี่ ยวข้ อ งกับ กำรดำเนิ นธุรกิ จของ
บริษัท
(7)
บริ หำรงำนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในทุกระดับ
ของบริ ษั ท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่อ ำจเกิดขึ ้นใน
บริษัท
(8)
ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชำอย่ำงใกล้ ชิด มีควำมยุติธรรม ไม่มีอคติ
(9)
ต้ องพร้ อมที่จะทำงำนเป็ นทีม และสำมำรถรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น
(10) ต้ องปฏิ บัติตำม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกำกับ พนักงำนในบังคับบัญชำให้ ปฏิ บั ติตำม
ระเบียบ วินัย และข้ อกำหนดของบริ ษัท ในกำรใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจรำจร
ทำงคอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษั ท อย่ ำ งเคร่ ง ครัด เพื่ อ ให้ กำรใช้ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ของบริ ษั ท เป็ นไปตำม
กฎหมำยคอมพิ ว เตอร์ กฎหมำยลิข สิท ธิ์ หรื อ กฎหมำยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และป้ อ งกัน มิ ใ ห้ เกิ ดควำม
เสียหำยต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัท
2.2 ข้ อไม่ พึงปฏิบัติ
พนักงำนระดับผู้บริหำรทุกคนพึงงดเว้ นไม่ปฏิ บตั ิหรื อประพฤติตนไปในทำงที่จะนำไปสู่ควำมเสื่อมเสียของบริษั ท
และของตนเอง กล่ำวคือ
ใช้ เวลำทำงำนของบริษัท ไปทำอย่ำงอื่น หรือใช้ ประโยชน์สว่ นตัว
ประกอบกิจกำรอันมี สภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่ ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรื อผู้อื่น หรื อเป็ น ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจครอบงำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็ น ผลเสียหำยต่อบริ ษัท ไม่ ว่ำ
โดยตรงหรืออ้ อม
(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจทำให้ เสือ่ มเสียต่อตำแหน่งหน้ ำที่และเกียรติคุณของบริษัท
(4) แจ้ งหรือใช้ ข้อควำมที่เป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้ อควำมจริงที่ควรแจ้ งต่อบริษัท
(5) ทำงำนด้ วยควำมประมำทเลินเล่อ กระทำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิ บัติหน้ ำที่ของผู้บริหำรที่ดี
เพื่อให้ งำนลุลว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริ ต
(6) ปกปิ ด หรื อบิดเบือนควำมจริ งเพื่อให้ ได้ มำซึ่งผลประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึง่ อำจจะเป็ นผลเสียหำย
ต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้ อม
(7) ขัดขวำง หรือกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนโดยชอบของผู้มีอำนำจหน้ ำที่ในบริษั ท
หรือออกคำสัง่ ใด ๆ ให้ พนักงำนปฏิบตั ิในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม
(8) ทำผิดกฎหมำยแพ่งและกฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็
ตำม
(9) เปิ ดเผยค่ำจ้ ำงหรือเงินเดือน อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจำกลูกค้ ำ ผู้ค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทำ
ธุรกิจกับบริษัท หรือกำรเลี ้ยงรับรอง ซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำเกินกว่ำควำมเหมำะสม ยกเว้ นของขวัญตำมประเพณี
นิยม หรื อกำรเลี ้ยงรั บ รองทำงธุ รกิ จ ตำมปกติ หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยในกำรส่งเสริ ม ธุ รกิจ อัน น ำมำซึ่งชื่ อ เสียง
(1)
(2)

ส่วนที่ 2. กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

หน้ ำ 91

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจำปี
ทำงกำรค้ ำ เพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่ เหล่ำนั ้นมีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำระดับตั ้งแต่ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยทรำบทันที
(11) ให้ สนิ บนไม่ว่ำโดยตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรื อใช้ อิทธิพลอย่ำงไม่ถูกต้ องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้ ำ
หรือคู่ค้ำ ซึง่ นับว่ำเป็ นกำรขัดแย้ งต่อนโยบำยของบริษัท
(12) กระทำกำรเพิ่มเติม ตัดทอนหรื อแก้ ไขด้ วยประกำรใด ๆ ในบันทึกหรื อข้ อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรื อ
บิ ดเบื อ นผลกำรด ำเนิ น งำน และกำรบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ ผิ ด ไปจำกควำมเป็ นจริ ง โดยเจตนำ ไม่ ว่ ำ เพื่ อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตำม
(13) ชำระเงิน หรื อ จัด กำรทำงธุ รกิจ โดยมี เจตนำ หรื อ ทำให้ เข้ ำใจได้ ว่ ำส่ว นหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรื อ กำร
จัดกำรทำงธุรกิจนั ้น ๆ มีจุดประสงค์ อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ ที่ได้ ระบุในเอกสำรเพื่อกำรชำระเงิน
หรือกำรจัดกำรทำงธุรกิจ
(14) เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้ สนั นิษฐำนได้ ว่ำ มีหนี ้สิน
ล้ นพ้ นตัว
(15) ไม่รักษำข้ อมูลทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้ มำจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำน
(16) ลอกเลียนแบบผลงำนและทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู้อื่น
(17) กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
(18) ให้ ห น่ว ยงำนที่ ไม่ ใช่สำยจัดซื อ้ ขอกำรสนับ สนุน จำกผู้ค้ ำหรื อคู่ค้ ำ (หำกมีค วำมจ ำเป็ น ที่ จะต้ อ งขอกำร
สนับ สนุนดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท ให้ หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจัดซื ้อเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร ยกเว้ น กำรจัดกิจกรรมร่ วมทำงกำรตลำด ให้ กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)
(19) กระทำกำรอันเป็ นกำรละเลย หรือเอื ้ออำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ ำถึง หรื อ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ ของบริษัท โดยมิชอบ หรื อโดย
ไม่ ได้ รับ อนุ ญ ำตจำกบริ ษั ท หรื อ จงใจ สนั บ สนุน ยิ น ยอมให้ เกิ ดขึน้ หรื อ มี อ ยู่ซึ่ ง ก ำรกระท ำผิ ดของผู้
ให้ บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) ขัน้ ตอนการลงโทษทางวินัย
(1)

(2)

กำรฝ่ ำฝื นที่ไม่ร้ำยแรง: ผู้บริ หำรจะได้ รับหนังสือเตือนเป็ นลำยลักษณ์ อักษร ซึ่งจะระบุลกั ษณะของ
กำรฝ่ ำฝื น รวมทัง้ มูลเหตุที่ อ ำศัยเป็ น หลักของกำรฝ่ ำฝื น นัน้ โดยให้ โอกำสผู้บ ริ ห ำรดังกล่ำวโต้ แ ย้ ง ข้ อ
กล่ ำ วหำดั ง กล่ ำ วต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หำกไม่ ส ำมำรถแก้ ปั ญหำได้ ให้ น ำเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วต่ อ
คณะกรรมกำรวิ นัย ซึ่ง แต่ ง ตั ง้ โดยประธำนเจ้ ำ หน้ ำที่ บ ริ ห ำรเพื่ อ พิ จ ำรณำ และให้ ถื อ ค ำตัด สิ น ของ
คณะกรรมกำรวินัยเป็ นที่สิ ้นสุด หำกมี กำรฝ่ ำฝื นเป็ นครั ้งที่สอง หรือผู้บริ หำรไม่แก้ ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ ำ
ฝื นในครั ้งแรกตำมที่ได้ รับหนังสือเตือนนั ้น ผู้บริ หำรดังกล่ำวจะถูกลงโทษทำงวินยั อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรเลิกจ้ ำงได้
กำรฝ่ ำฝื น ร้ ำ ยแรงซึ่ง รวมถึงกำรฝ่ ำฝื น ดัง ต่ อ ไปนี ้ เช่ น กำรให้ หรื อ กำรรับ สิน บน กำรฉ้ อ โกง กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับ หรื อทรัพย์ สนิ ทำงปั ญญำของบริ ษัท ต่อบุคคลที่สำม และกำรกระทำใด ๆ ที่ เสือ่ ม
เสียต่ อ เกียรติคุณ ของบริ ษั ท หรื อ ปกปิ ดหรื อ ไม่ รำยงำนข้ อ มูล กำรหำรื อ หรื อ เอกสำรสำคัญ ใด ๆ ต่ อ
ผู้บงั คับบัญชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลิกจ้ ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จำเป็ นต้ องออกหนังสือเตือน
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน
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4) นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจน จึงได้ กำหนดบทบำทหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้ องไว้ ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.1.1 กำหนดและอนุมตั ินโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
1.1.2 อนุมตั ิและทบทวนแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
1.1.3 กำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิ ภำพ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.2.1 สอบทำนให้ บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ
1.2.2 สอบทำนให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.3 ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยมีกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมทั ้งสือ่ สำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
1.3.2 ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบงำนและมำตรกำรต่ำงๆ

เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกำหนดของกฎหมำย
1.4 ผู้บริ หารระดับผู้อานวยการขึน้ ไป มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.4.1 ควบคุมและกำกับให้ มีกำรนำมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิได้ จริ ง

สำมำรถระบุควำม

เสีย่ ง ตรวจสอบ และบริหำรจัดกำรให้ มีมำตรกำรที่เพียงพอในกำรแก้ ไขปั ญหำได้ อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ ว
และทันเวลำ
1.4.2 สนับสนุนกำรพัฒนำกระบวนกำร

รวมทั ้งบุคคลำกรเพื่อให้ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของ

องค์กรบรรลุผล
1.5 พนักงาน มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.5.1

ทำควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมถึงมำตรกำรอื่นๆ(ถ้ ำมี) และ

เข้ ำร่วมกำรฝึกอบรมตำมที่บริษัทฯกำหนด
1.5.2

แจ้ งเบำะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่ำจะมีกำรคอร์ รัปชัน่ ให้ ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน

ข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับข้ อสงสัยในกำรกระทำกำรคอร์ รัปชัน่
1.5.3

พนักงำนต้ องไม่เข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับเรื่องคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และจะต้ องปฏิบตั ิ

ตำมมำตรกำรหรือขั ้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่ งครัด โดยเฉพำะพนักงำนที่เกี่ยวข้ องกับงำน
ที่มีกระบวนกำรหลักซึง่ มีควำมเสีย่ งต่อกำรคอร์ รัปชัน่ เช่น งำนจัดซื ้อจัดจ้ ำง, งำนสินเชื่อ, กำรพนักงำน,
งำนกำรเงิน
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1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้ ำที่ ดังนี ้
1.6.1

ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง

รำยงำนประจำปี
ตรงตำมนโยบำย

มำตรกำร

ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ
ต่อควำมเสีย่ งด้ ำนคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.6.2

พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนคอร์ รัปชัน่

และจัดให้ หน่วยงำนภำยในองค์กร

ประเมินควำมเสีย่ งด้ ำนคอร์ รัปชัน่
1.6.3

สรุปประเมินควำมเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร

1.6.4

รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคุมควำมเสีย่ งด้ ำนคอร์ รัปชัน่ ที่ฝ่ำยงำนพิจำรณำ และทบทวน

ควำมเสีย่ งด้ ำนคอร์ รัปชัน่ อย่ำงน้ อยทุก 3 ปี
1.7 หน่ วยงานทรั พยากรบุคคล มีหน้ ำที่ดงั นี ้
1.7.1

บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ สอดคล้ องกับมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่นของบริษัทฯ

1.7.2

จัดให้ มีกระบวนกำรคัดเลือก กำรปฐมนิเทศ กำรฝึ กอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิ

ด้ ำนกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่
1.7.3

ส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ิในแนวทำงต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมทั ้งหลีกเลี่ยงกำรกระทำ

ที่อำจเข้ ำข่ำยกำรคอร์ รัปชัน่
1.7.4

สือ่ สำร

เผยแพร่

นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ ำง

จิตสำนึกในกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ปรำศจำกกำรคอร์ รัปชัน่
1.8 หน่ วยงานบัญชีและการเงิน มีหน้ ำที่ดงั นี ้
1.8.1

บันทึก เก็บรักษำข้ อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับรำยกำรบัญชีรับจ่ำยและภำษี

1.8.2

ดำเนินขั ้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงินกำรบัญชีให้ สอดคล้ องกับหลักมำตรฐำนกำรบัญชีที่

ได้ รับรองทัว่ ไป
1.8.3

ดำเนินกำรควบคุมกำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยตำมระเบียบและขั ้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนเบิกค่ำใช้ จ่ำย คู่มือ

อนุมตั ิค่ำใช้ จ่ำยเพื่อกำรดำเนินงำน และสอดคล้ องกับมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่
2. กรอบการควบคุม
2.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งมีกำรจัดแบ่งภำระหน้ ำที่ตำมโครงสร้ ำงบังคับบัญชำ
และมีกำรอนุมัติดำเนินกำรอย่ำงมีขั ้นตอน โดยกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนจะมีระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำร
สอบทำนและควบคุมให้ สอดคล้ องกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ซึง่ พนักงำนทุกคนต้ องดำเนินงำนตำมระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนและข้ อกำหนดของบริษัทฯ
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2.2 แนวทางการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ กำหนดขั ้นตอนและแนวทำงป้องกัน ควำมเสีย่ งต่อกำรคอร์ รัปชัน่ ตำมรูปแบบกำรคอร์ รัปชัน่
หลักๆ ดังนี ้
2.2.1

การให้ และรั บสินบน
2.2.1.1 ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ให้ หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ
ทั ้งสิ ้น เพื่อตอบแทนกำรให้ ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และห้ ำมมอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นให้ หรือรับสินบน
แทนตนเอง
2.2.1.2

ห้ ำมเป็ นตัวกลำงในกำรเสนอให้ หรือรับสินบนใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ
2.2.2

การให้ หรื อรั บของรางวัล ของกานัล การเลีย้ งรั บรอง หรื อผลประโยชน์ อ่ นื
กำรให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กับลูกค้ ำ คู่ค้ำ ตัวแทน

ทำงธุรกิจให้ ปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี ้ยง
รับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ทั ้งนี ้ให้ ยดึ หลักกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และต้ องใช้ จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผลและ
สำมำรถตรวจสอบได้
2.2.3

การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือให้ กำรสนับสนุนกำรเมืองแก่พ รรคกำรเมือง กลุม่ กำรเมือง หรือ

นักกำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อม รวมถึงไม่ให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ใดๆของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว
2.2.4

การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงิน สนับสนุน
2.2.4.1 กำรบริจำคเงิน หรือทรัพย์ สนิ เพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้ เงิน

สนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสถูกต้ องตำมกฎหมำย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทั ้งไม่เป็ นกำรกระทำกำร
ใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม
2.2.4.2

กำรให้ หรือรับเงิน หรือทรัพย์ สนิ บริ จำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนับสนุนนั ้น ต้ องไม่ได้

ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ ำงในกำรติดสินบน
2.2.4.3

กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยเพื่อกำรกุศล และกำรให้ เงินสนับสนุน ให้ ปฎิบตั ิตำมระเบียบ

ขั ้นตอนกำรปฎิบตั ิงำนกำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และคู่มืออำนำจอนุมตั ิค่ำใช้ จ่ำยเพื่อกำร
ดำเนินงำนที่บริษัทกำหนด ทั ้งนี ้กำรเบิกจ่ำยต้ องระบุวัตถุประสงค์ ที่ชดั เจน และมีหลักฐำนที่ต รวจสอบได้
2.3 การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้ าที่ของพนักงาน
สนับสนุนให้ มีกำรหมุนเวียนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำนที่รับผิดชอบงำนที่มีควำมเสีย่ งต่อคอร์ รัปชัน่ เช่น
หน่วยงำนจัดซื ้อ จัดจ้ ำง กำรโยกย้ ำยสำขำ เป็ นต้ น
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5) แนวทางการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชั่น
5.1 พนักงำนต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำมีกำรปฏิ บัติงำนที่ขัดแย้ งต่อระเบียบคำสัง่
ของบริษัทหรื อเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยหรื อเพียงแต่สงสัยว่ำเป็ นกำรกระทำที่คอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
พนักงำนต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบข้ อมูลดังกล่ำว
ทั ้งนี ้หำกมีข้อสงสัยหรือข้ อซักถำม สำมำรถขอคำปรึกษำผู้บงั คับบัญชำ
5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่ำจะมีกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรคอร์ รัปชัน่ หรือ ได้ รับผลกระทบอันเนื่องจำกกำร
ต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ สำมำรถแจ้ งเบำะแส หรือร้ องเรี ยนโดยช่องทำงใดทำงหนึง่ ของบริษัท ดังนี ้




แจ้ งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
แจ้ งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แจ้ งผู้บงั คับบัญชำ
กรณีที่เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริหำรระดับสูง หรือกรรมกำรบริ ษัท ให้ แจ้ ง เรื่องโดยตรงต่อประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

5.3 พนักงำนพึงต้ องให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและให้ ข้อเท็จจริ งต่ำงๆ ต่อกรณีพบเห็นกำรกระทำที่
เข้ ำข่ำยกำรคอร์ รัปชัน่
5.4 บริ ษั ท จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้ม ครองพนักงำนที่ แจ้ งเบำะแส หรื อ ปฏิ เสธกำรคอร์ รัป ชั่น ตำมที่ ไ ด้
กำหนดไว้ ในระเบียบเรื่อง กำรแจ้ งเบำะแส กำรร้ องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรคอร์ รัปชั่น

.
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