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บทนา
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรจัดให้มีระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ถือ
ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
กิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ตี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำนก.ล.ต.”) และหน่วยงำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทเชื่อมั่นว่ำ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรที่จะ
พัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบำยดังกล่ำวให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้ำงอิงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็ นสำกลของ Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงมีกำรทบทวนและปรับปรุ งอยู่เสมอเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ในเรื่ องดั งกล่ ำวมี กำรพั ฒ นำอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษั ทได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรก ำกั บดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำ ทบทวนและปรับปรุ งแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
คณะกรรมกำรบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รบั ควำมร่วมมือ
และยึดถือปฏิบตั ิรว่ มกันทัง้ องค์กร จึงกำหนดเป็ นแนวนโยบำยให้ผบู้ ริหำร พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและ
บริษัทในเครือปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงจัดให้มี
กำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ โปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
อันจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนำเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นส่วนสำคัญที่จะนำมำ
ซึ่งควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่สอดคล้องกับหลักกำรกำกับ ดูแล
กิจกำรที่ดีของสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็ นสำกลของกลุ่มประเทศ OECD
(OECD Principles of Good Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ ือหุน้
กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
กำรเปิ ดเผยข้อมูล และควำมโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
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1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในควำมเป็ นเจ้ำของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ทำหน้ำที่แทนตน จึงให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย ผูล้ งทุนต่ำงชำติ หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถำบัน รวมถึงมี เจตนำรมณ์ท่ีชัดเจนที่จะไม่กระทำกำรใด ๆ
อันเป็ นกำรลิดรอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ในกำรใช้สิทธิในเรื่องต่ำง ๆ ที่ผถู้ ือหุน้
สมควรได้รบั ด้วย
1.1 การปกป้ องสิทธิผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ และให้ควำมสำคัญ ในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุน้
รวมถึงคุม้ ครองและส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยให้ได้รบั และใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของตนตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของบริษัทอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม เป็ นธรรมและเป็ นไปตำมหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบตั ิ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ กำรซือ้ กำรขำย กำรโอนหุน้ กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำร
ข้อมูล ของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ พิ จำรณำ
แต่งตัง้ ถอดถอน และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
นอกจำกนี ้ เพื่อเคำรพสิทธิและปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย บริษัทไม่มีกำรกำหนดนโยบำยในลักษณะ
กีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรกันของผู้ถือหุน้ และไม่มีแนวนโยบำยในกำรทำข้อตกลงระหว่ำง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นด้วย
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ ือหุน้ ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
หรือตำมรอบระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นจะเป็ นกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมที่เห็นสมควร โดยในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ คณะกรรมกำรบริษัท
ได้จดั ให้มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้
ทุกรำย รวมถึงผูล้ งทุนสถำบัน เข้ำประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนด
วัน เวลำ และสถำนที่ประชุมให้มีควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย รวมถึง
เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตำมหลักเกณฑ์
-5-

เงื่อนไขและวิธี ก ำรที่ บ ริษั ท และกฎเกณฑ์แ ละกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งก ำหนด รวมถึ งเผยแพร่รำยละเอีย ด
หลักเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท.
นอกจำกนี ้ บริษัทได้จดั ทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ควำมเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวำระกำรประชุม
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ไม่ น้อยกว่ำระยะเวลำที่ กฎหมำยก ำหนด เพื่ อให้ผู้ถื อหุ้นมี ข้อมูลและระยะเวลำที่ เพียงพอต่อกำรพิ จำรณำ
ตัดสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ สงสัยสำมำรถส่งคำถำมที่ตอ้ งกำรให้ตอบ
ในที่ ประชุมผู้ถื อหุน้ เป็ น กำรล่วงหน้ำตำมช่องทำงและหลักเกณฑ์ท่ีบ ริษัท กำหนด หรือสำมำรถสอบถำม
เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวำระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยกำหนดโดยมีคำอธิบำยวิธีกำรและเอกสำรที่ผถู้ ือหุน้
ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืน หรือแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระท่ำนใด
ท่ำนหนึ่ง ตำมที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตำมที่ผูถ้ ือหุน้
ระบุได้
ในวันประชุมบริษัทจะจัดเตรียมบุคลำกร ระบบและเทคโนโลยี ในกำรรองรับ อำนวยควำมสะดวก และ
ตรวจสอบเอกสำรให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมอย่ำงเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและสำมำรถตรวจสอบได้
บริษั ท สนับ สนุ น และส่ งเสริม ให้ก รรมกำรบริษั ท กรรมกำรผู้จัด กำร ประธำนคณะอนุ ก รรมกำร/
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยและผู้บ ริห ำรระดับ สูงทุ ก ท่ ำนเข้ำร่วมประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อชี ้แ จง ตอบข้อ ซัก ถำม
ตลอดจนรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผูถ้ ือหุน้
โดยก่อนเริ่มกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบกฎเกณฑ์ วิธีกำรในกำร
เข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะ รวมถึงอธิบำยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบด้วย
ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงส่งเสริมให้มี บคุ คลที่สำม หรือ
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเข้ำตรวจสอบและสังเกตกำรณ์กำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อควำมชัดเจน
และโปร่งใสด้วย
บริษัทให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ คำถำมใด ๆ
ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตำมควำมเหมำะสม
บริษัทจัดให้มีกำรแจ้งมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. ตำมระยะเวลำและหลักเกณฑ์ท่ี
ตลท. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีกำรบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ถูกต้อง
และครบถ้วน อันประกอบด้วยรำยละเอียดจำนวนองค์ประชุมทัง้ จำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
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และจำนวนผู้รบั มอบฉันทะที่เข้ำประชุมแทนผูถ้ ื อหุน้ รำยชื่อและตำแหน่งของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย
ผู้บ ริห ำรระดับ สูงและผู้ส อบบัญ ชี ท่ีเข้ำร่วมประชุม รวมถึงรำยชื่อและตำแหน่งของกรรมกำรที่ ไม่เข้ำร่วม
ประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียง ข้อซักถำม คำชีแ้ จงและ
ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทัง้ ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ พร้อมทั้ง จัดส่งให้แก่ ตลท. และหน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้องตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด รวมถึ ง
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์บริษัท ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ อีกทั้ง จัดให้มีระบบกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ดีท่ีสำมำรถ
ตรวจสอบและอ้ำงอิงได้
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2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่ำจะเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผู้ลงทุนสถำบัน ผูล้ งทุนต่ำงชำติและผูถ้ ื อหุน้ รำยย่อย จึงกำหนดแนวนโยบำยเพื่อดูแล ปกป้องและ
สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี ้
2.1 บริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและ/หรือชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
และเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัท เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม สำมัญ
ผู้ถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่ บริษัท และกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกำหนด รวมถึ ง
เผยแพร่ร ำยละเอี ย ดหลัก เกณฑ์ ช่ อ งทำง ช่ ว งเวลำ และผลกำรเสนอให้ผู้ถื อ หุ้น ทรำบผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์
ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. ด้วย
2.2 บริ ษั ท จั ด ท ำหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ น 2 ภำษำ
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2.3 บริษัทจัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้อมเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระให้แก่ผู้ถือหุน้ ทุกท่ำน และ
เปิ ดเผยหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมภำยใน
รอบระยะเวลำที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกำหนด
2.4 ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ
ที่ผถู้ ือหุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้
พร้อมระบุถึงเอกสำรหรือหลัก ฐำน ขัน้ ตอนในกำรมอบฉันทะให้ผูถ้ ือหุน้ ทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ ผูถ้ ือหุน้
สำมำรถจัดเตรียมได้อย่ำงถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์
วิธี ก ำร และเงื่อ นไขในกำรมอบฉัน ทะจะก ำหนดขึ น้ ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยไม่ม ีก ำรก ำหนด
มำตรกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่ผูถ้ ือหุน้ ในกำรมอบฉันทะ นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวเพื่อรักษำสิทธิของตนได้
2.5 คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัททุกท่ำนทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนด เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
และสำมำรถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้ นี ้ กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของบริษัทที่มีสว่ นได้เสีย
กับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว
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2.6 คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของบริษัททรำบอย่ำงชัดเจน
และเข้ำใจถึ งบทบำทหน้ำที่ ในกำรถื อครองหลัก ทรัพ ย์ในบริษั ท ของตนเอง คู่ส มรส และบุ ตรที่ ยังไม่บ รรลุ
นิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึ ง ก ำหนดให้ก รรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษั ท รำยงำนกำรถื อครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ และได้จดั ให้มีกำรเปิ ดเผยกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรไว้
ในรำยงำนประจำปี ดว้ ย
2.7 คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของบริษัททรำบอย่ำงชัดเจน
เกี่ ย วกั บ กำรห้ ำ มกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรน ำข้ อ มู ล ภำยในที่ มี ส ำระส ำคั ญ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม่ เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่ืน ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจำกนี ้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีท่มี ีกำรฝ่ ำฝื นในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ให้ตนเองและผูอ้ ่นื ไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้ แต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน
2.8 ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันต้องกระทำอย่ำงยุติธรรมโดยคำนึงถึงรำคำตำมธุรกิจปกติหรื อเป็ นรำคำ
อ้ำงอิงกับรำคำตลำด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็ นสำคัญ รวมถึง คณะกรรมกำรบริษัทได้กำกับดูแล
ให้มีก ำรปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีก ำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริษัท จดทะเบี ย น
อย่ำงเคร่งครัดด้วย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยสำมำรถมั่นใจได้ว่ำได้รบั กำรปฏิบัติ
และใช้สิทธิท่มี ีของตนได้อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมอย่ำงแน่นอน
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3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมกำรบริษั ทได้ให้ควำมส ำคัญ ต่อเรื่องสิ ท ธิ ของผู้มีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ของบริษัท ทุก กลุ่ม
ทัง้ ภำยในและภำยนอก โดยตระหนักดีว่ำผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัททุกรำยจะต้องได้รบั กำรดูแลจำกบริษัทอย่ำงดีท่ีสดุ
ตำมสิ ท ธิ ท่ี มีตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง โดยได้ ก ำหนดให้มีก ระบวนกำรส่งเสริมให้เกิ ดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษั ท
กับผูม้ ีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคงและยั่งยืนของกิจกำร ทั้งนี ้ ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรมีผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่สำคัญหลำยกลุ่มด้วยกันได้แก่ ลูกค้ำ พนักงำน คู่คำ้ ผู้ถือหุน้ หรือผู้ลงทุน เจ้ำหนี ้ และชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่ สังคม
หรือภำครัฐ และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เป็ นต้น
บริษัทตระหนักดีว่ำ ผลกำรดำเนินงำนที่ดีของบริษัทเกิดขึน้ จำกกำรได้รบั กำรสนับสนุนที่ดีจำกผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่ำง ๆ จึงได้กำหนดนโยบำยที่จะสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผูท้ ่มี ีสว่ นได้เสียในกำรสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ควำมมั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยจะได้รบั กำรคุม้ ครอง และปฏิบัติดว้ ยดี โดยได้ให้
ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
3.1

ผู้ถือหุ้น

บริษ ัท มุ่ง มั่ น ในกำรดำเนิน ธุร กิจ บนพื น้ ฐำนของควำมซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริต ยึด หลัก ปฏิบ ัต ิต่อ ผู ถ้ ือ หุ น้
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่ำเทียมกัน
พร้อมทัง้ กำกับ ดูแ ล ป้องกัน มิใ ห้ก รรมกำร ผูบ้ ริห ำร และพนัก งำนของบริษัท แสวงหำประโยชน์จ ำกกำรใช้
ข้อมูลที่ยงั มิได้เปิ ดเผยในทำงมิชอบ รวมถึงบริหำรจัดกำรและตัดสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ
เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของบริษัท ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเติบโต
แก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2

พนักงาน

ในด้ำนกำรดูแลพนักงำนซึ่งถื อว่ำเป็ นทรัพ ยำกรบุคคลที่ มีคุณ ค่ำ บริษัท มีแ นวนโยบำยว่ำพนัก งำน
ต้องได้รบั กำรปฏิบัติท่ีเป็ นธรรม ทัง้ ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพัฒนำศักยภำพ พร้อมกับให้ควำมมั่นใจ
ในคุณ ภำพชีวิต ควำมปลอดภัย และสุข อนำมัย ในกำรทำงำน โดยในด้ำ นผลตอบแทนบริษัท มีแ นวทำง
พิจ ำรณำจำกควำมสำมำรถและประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนเป็ น ส ำคัญ ในกำรพัฒ นำศัก ยภำพได้จัด ให้
พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่หลำกหลำยทัง้ จำกภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำนซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยำวด้วย รวมถึงจัดให้มีสถำนที่ทำงำน
ทั้ง ในส่ ว นส ำนัก งำนและโรงงำนอุ ต สำหกรรมให้มี ค วำมปลอดภั ย และสุข อนำมัย ที่ ดี โดยมี ก ำรเก็ บ สถิ ติ
กำรบำดเจ็ บ จำกกำรท ำงำนเพื่ อน ำมำวิเครำะห์แ ละปรับ ปรุ งมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ของพนัก งำน
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อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง บริษัท คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบ ตั ิและให้ควำมเสมอภำค
ทำงโอกำสแก่พนักงำนทุกคนด้วย รวมถึงพิจำรณำกำรจ้ำงงำนโดยไม่จำกัดเชือ้ ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สัญชำติ
และควำมคิดเห็ นทำงกำรเมือง โดยดูแลและปฏิ บัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็ น ธรรม และให้ผ ลตอบแทน
ที่เหมำะสม
3.3

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ เอำใจใส่
และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ำอย่ำงดีท่ีสดุ โดยกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนของสินค้ำ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำน
หรือบุคคลทำหน้ำที่รบั ข้อร้องเรียนของลูกค้ำ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่ำวให้แก่ลกู ค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว
3.4

คู่ค้า

บริษัทให้ควำมสำคัญ กับ กำรคัด เลือกคู่คำ้ โดยพิ จำรณำจำกผลงำน รำคำ ควำมน่ำเชื่อถือ และไม่มี
ประวัติกำรกระทำผิดด้ำนทุจริต และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นสำคัญ รวมถึง ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
ข้อตกลงตำมสัญ ญำ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำค และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นธรรม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรทุจริตจำกคู่คำ้ และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง บริษัท
จะตัดควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำทันที หำกพบกำรทุจริต ให้สิ นบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ ยวข้องเพื่ อให้เข้ำท ำ
สัญญำหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท
3.5

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนีท้ ุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในกำร
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญำที่ให้ไว้กบั เจ้ำหนีต้ ่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด
3.6

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล และปฏิบัติต่อคู่แข่ง ทำงกำรค้ำด้วยควำม
เป็ นธรรม ไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สจุ ริต และไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด ๆ
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3.7

สังคมและชุมชน

ในด้ำนสังคมบริษัท ได้ตระหนัก ถึง กำรเป็ น ส่วนหนึ่งของสังคมในอัน ที่ จ ะต้องช่วยเหลือเกื อ้ กูล กัน
ในสังคม เพื่ อเป็ นกำรตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื น้ ที่ ท่ี
โรงงำนอุตสำหกรรมและร้ำนอำหำรของบริษัท ตัง้ อยู่จะมีกำรสร้ำงงำนและสร้ำงโอกำสให้แก่ชุมชน รวมทัง้ กำร
ให้ควำมสำคัญต่อควำมต้องกำรของชุมชนโดยได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรช่วยเหลือสังคมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับกำรตอบแทนสังคมในวงกว้ำง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภำพของสังคมด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ กำรบริจำค
เพื่อสำธำรณะประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องมำเป็ นระยะเวลำนำน
3.8

สิ่งแวดล้อม

สำหรับ ด้ำนสิ่ งแวดล้อมบริษัท ได้ให้ควำมสำคัญ ในอัน ที่ จะสร้ำงค่ำนิ ย มและจิตสำนึ ก ในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำโดยเริ่มต้นจำกจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภำพรวมขององค์กร ผ่ำนกำรอบรม
กิ จ กรรม และกำรรณรงค์ภ ำยในองค์ก รที่ ห ลำกหลำย เช่ น กำรรณรงค์ก ำรลดปริ ม ำณกำรใช้ก ระดำษ
ในส ำนักงำน และกำรดูแลให้ก ำรดำเนิน กระบวนกำรผลิตเป็ น มิตรกับ สภำพแวดล้อมและชุมชนมำกที่สุด
รวมถึงโรงงำนของบริษัทได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนัก
ถึ ง ควำมส ำคัญ ของกำรจัด กำรสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ ให้เกิ ด กำรพั ฒ นำสิ่ งแวดล้อ มควบคู่ กั บ กำรพั ฒ นำธุ รกิ จ
โดยมุ่งเน้น ในกำรป้ อ งกั น มลพิ ษ (Prevention of Pollution) และมี ก ำรพั ฒ นำปรับ ปรุ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งด้ว ย
ตลอดจน บริษัทได้จดั ให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบมำตรฐำนดังกล่ำวโดยเชิญวิทยำกรทัง้ ภำยใน
และภำยนอกบริษัท เพื่อให้ควำมรู แ้ ละสร้ำงค่ำนิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท
ยังตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทได้ พัฒนำ
และเลือกใช้นวัตกรรมกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทนั สมัยเพื่อลดปริมำณทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ให้มี ก ำรใช้ป ระโยชน์ไ ด้อ ย่ำ งสูง สุด และเต็ม ประสิท ธิภ ำพ รวมถึง มีก ำรบริห ำรจัด กำรวัต ถุด ิบ อย่ำ งมี
ประสิทธิภำพเพื่อลดปริมำณกำรสูญเสียและสิน้ เปลืองทรัพยำกรโดยไม่จำเป็ น
3.9

หน่วยราชการและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดทัง้ ต่อสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภัย แรงงำน กำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรและบัญชี รวมทัง้ กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย
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นอกเหนื อจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษั ทได้กำหนดแนวทำงกำร
ดำเนิน กำรในด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรดูแ ลและปกป้องสิทธิประโยชน์
ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ดังนี ้
1)

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ
ที่มีค วำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชื อ้ ชำติ สัญ ชำติ สี ผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ วัฒ นธรรมหรือ
สถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นสิทธิมนุษยชนที่เหมำะสมมำปรับใช้กับ
องค์กรและจะไม่ให้กำรสนับสนุนหรื อมีส่วนร่วมใด ๆ กับ บุคคลและหรือกิจกรรมที่ มีควำมเกี่ ยวข้องกับกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
2)

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บริษั ท ตระหนั ก และให้ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรสร้ำงสรรค์แ ละพั ฒ นำทรัพ ย์สิ น
ทำงปั ญญำของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกงำนสร้ำงสรรค์เหล่ำนัน้ ถือเป็ นทรัพย์สินและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่
บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึน้ ทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศ
เพื่อรักษำสิทธิ ของบริษัท และจำกกำรสร้ำงสรรค์และพัฒ นำในทรัพย์สินทำงปั ญ ญำดังกล่ำว บริษัทจึ งไม่มี
นโยบำยหรือควำมจำเป็ นในกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น
3)

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบำยที่ชดั เจนและสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้สินบนหรือคอร์รปั ชั่นไม่ว่ำกรณีใด ๆ
และให้ควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นตำมควำมเหมำะสม
พร้อมกันนี ้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
คอร์รปั ชั่น กำรให้ หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้ได้มำหรือคงไว้
ซึ่ ง ธุ ร กิ จ หรื อ ข้อ ได้ เปรี ย บทำงกำรแข่ ง ขั น หรื อ ใช้ป ระโยชน์จ ำกกำรบริ จ ำค และกำรท ำสำธำรณะกุ ศ ล
เพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่ำงเด็ดขำด
พร้อมกันนี ้ ได้จดั ให้มีกำรสื่อสำรและให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรปฏิบตั ิดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รปั ชั่น
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น และกำรติดตำมผล
กำรปฏิ บัติตำมแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริต กำรให้สิน บนหรือคอร์รัป ชั่น ของบริษัท อย่ ำงต่อเนื่ องและ
เหมำะสม เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ในเรื่องดังกล่ำว
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4)

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมำตรกำรกำกับดูแลและช่องทำงสำหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยซึ่งรวมถึงพนักงำน
ในกำรแจ้งเบำะแส หรือ กำรร้องเรียนกำรกระทำที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุม
ภำยในที่ บ กพร่องต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ ำนช่ อ งทำงที่ ห ลำกหลำย โดยเปิ ด เผยช่ อ งทำง
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ Investor Relations ดังนี ้
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน
อีเมลล์ :
ไปรษณีย ์ :

auditcommittee@oishigroup.com
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิล้ ยู ทำวเวอร์ ชัน้ 36 ห้องที่ บี3601
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

บริษัท มี แ นวทำงกำรคุม้ ครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียน โดยถื อว่ำข้อมูล ของผู้แ จ้ง เบำะแสหรือ
ผูร้ อ้ งเรียนเป็ นควำมลับ และบริษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบำะแสหรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่
กฎหมำยและหน่วยงำนกำกับ ดูแ ลที่เกี่ ย วข้องกำหนด รวมถึง บริษัทมี แนวนโยบำยที่ จะไม่ก ลั่น แกล้งหรือ
ให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนที่เป็ นพนักงำนจำกกำรให้เบำะแสหรือร้องเรียนดังกล่ำว เว้นแต่
กำรกระทำดังกล่ำวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนำมุ่งร้ำยทำลำยบริษัท หรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำย
หรือระเบียบวินยั ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็ น ผูด้ ูแล
และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่มีควำมเป็ นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำนและรำยงำนตรงคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรคัดกรอง บริหำรจัดกำรและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมลู ควำมจริงจะนำเสนอ
ผลกำรตรวจสอบต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ำรณำ แนะน ำแนวทำงกำรแก้ ไ ข หรื อ รำยงำน
ต่ อ คณะกรรมกำรบริษ ัท ต่อ ไป โดยภำยหลัง กำรพิจ ำรณำด ำเนิน กำร แก้ไ ข ปรับ ปรุ ง ตำมข้อ ร้อ งเรีย น
หรือเบำะแสที่ได้รบั มำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำรดำเนินกำรให้ผแู้ จ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนที่บริษัทสำมำรถติดต่อ
ได้ทรำบตำมขัน้ ตอนและภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
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นอกจำกนี ้ หำกมีกรณีท่ีเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือกำรให้เบำะแสได้กระทำด้วยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำย
ทำลำยชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
ของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รบั กำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหตุ
และเป็ นตำมหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมำยกำหนด
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4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1

การเปิ ดเผยข้อมูล

บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลอื่ นที่สำคัญ อันอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือแก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมกำรสื่อสำรทุกช่องทำงของบริษัทดังนี ้
1)
คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของบริษัท รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
ตลท. และ ส ำนัก งำน ก.ล.ต. ก ำหนด ให้มี ควำมถู ก ต้อ ง ชัด เจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภำษำ
ที่กระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญทัง้ ด้ำนบวกและด้ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่น กรองตำมขั้น ตอนที่ ก ำหนด โดยคำนึง ถึง ควำมจำเป็ น ในกำรรัก ษำข้อ มูล ที่ เป็ น ควำมลับ
ทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หำกเปิ ดเผยแล้วอำจทำให้เสียประโยชน์ และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วย
2)
คณะกรรมกำรบริษ ัท ดูแ ลรับ ผิด ชอบก ำกับ ดูแ ลให้ก ำรรำยงำนข้อ มูล และผลกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
เป็ นไปอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของตลท.
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ ยวข้ องกำหนด รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูท้ ่มี ีสว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเท่ำเทียมกัน
3)
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทที่จดั ทำขึน้ โดยจัดให้
มี ร ำยงำนควำมรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรต่ อ รำยงำนทำงกำรเงิน แสดงควบคู่กั บ รำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี พร้อมทัง้ กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรจัดทำงบกำรเงิน และ
ข้อมูลทำงกำรเงินให้ถกู ต้อง ครบถ้วนภำยใต้หลักกำรบัญชีท่รี บั รองทั่วไปในประเทศไทย และเป็ นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกำหนดโดยสมำคมนักบัญชีแ ละผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
โดยเลื อ กใช้น โยบำยบั ญ ชี ท่ี เหมำะสม และถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ ำงสม่ ำเสมอ รวมถึ งกำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
อย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนกำรพิ จำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดทำ และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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4)
บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้ำที่ติดต่อ สื่อสำรและให้ขอ้ มูล
กับนักลงทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะห์ท่ีเกี่ ยวข้องอย่ำงถูกต้อง เท่ำเทียมและเป็ นธรรม
โดยเปิ ดเผยช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็ บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มี
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรดำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท
ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สำธำรณชนได้รบั ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้อง
5)
บริ ษั ท ได้จั ด ให้มี ช่ อ งทำงกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ ง เป็ นช่ อ งทำงที่ ผู้ถื อ หุ้น นั ก ลงทุ น และ
สำธำรณชนทั่วไป สำมำรถเข้ำถึ งข้อมูล ได้ง่ำย และมี ควำมเท่ ำเที ย มกั น ในกำรรับ ทรำบข้อ มูล
ของบริษัท โดยมีขอ้ มูลทัง้ ในรู ปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึงบริษัท ได้จัดให้มีเว็บไซต์
ของบริษัทเพื่อเป็ น อีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำง ๆ ที่สำคัญของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะ
จัดให้เว็บ ไซต์ของบริษัทสำมำรถใช้งำนและมีข้อมูล ที่เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และ
ผูส้ นใจทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน ทัง้ นี ้ รูปแบบ
ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอำจมีควำมแตกต่ำงกับข้ อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้ อยู่กั บ
ข้อจำกัดและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเว็บไซต์ แต่เนือ้ หำสำคัญของข้อมูลจะไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยสำคัญ
4.2

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ถื อว่ำกำรดูแ ลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็ นควำมรับ ผิดชอบสำคัญ ของกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทที่ตอ้ งเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะ
ข้อมูลภำยในที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุน้
โดยได้กำหนดที่จ ะไม่ให้ใช้โอกำส หรือข้ อมูล ที่ ได้จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ ห ำร หรือพนัก งำน
ของบริษัท ในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว รวมถึ งมีกำรจำกัด กำรรับ รู ข้ ้อมูล ได้เฉพำะกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ บริษัทได้กำหนดให้ผบู้ ริหำรรำยงำนกำรถือ
หลั ก ทรั พ ย์ และกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีกำรกำหนดนโยบำย
อย่ ำงเป็ นลำยลักษณ์ อ กั ษร ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนั กงำนของบริษั ทซึ่ งอยู่ ในหน่ วยงำน
ที่รบั ทรำบข้อมูลภำยใน รวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนกำรประกำศงบกำรเงินไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เดือน หำกผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนคนใดกระทำผิดวินัยจะต้อง
ได้รบั โทษซึ่งมีตงั้ แต่กำรตักเตือน จนถึงกำรเลิกจ้ำง รวมถึงกำรดำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยได้จัดทำ
ประกำศและแจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำด้วยทุกครัง้
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2)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรของบริษัทได้ระมัดระวังถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ที่อำจเกิดขึน้ โดยได้ถือปฏิบตั ิ และดูแลมิให้ผบู้ ริหำรหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจำกนีไ้ ด้กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทต้องรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียของตนตำมหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมำยและคณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
ในกำรเข้ ำ ท ำรำยกำรระหว่ ำ งกั น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เกิ ด กั บ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำร
บริ ษั ท ได้ ม อบหมำยให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ ควำมจ ำเป็ น
และควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณี ท่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ มี ควำมช ำนำญในกำร
พิ จำรณำรำยกำรระหว่ ำงกั น ที่ อำจเกิ ดขึ น้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ ำจ้ำงผู้เชี่ ยวชำญอิ สระ
หรื อผู้สอบบั ญ ชี ของบริษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ รำยกำรระหว่ ำ งกั น ดัง กล่ ำ ว เพื่ อ น ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณีไป และเพื่อเป็ นกำรป้องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรป้องกันมิให้กรรมกำร และพนักงำนของบริษั ท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้
กรรมกำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบั บริษัท
นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นกำรป้อ งกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบำย
ในกำรดูแลรำยกำรที่ อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ ำงชัดเจน โดยในกรณี ท่ี
กรรมกำรบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วม
ในกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว รวมทัง้ กำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ ริหำร และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
นำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่ นตัวด้วย
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมี บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญในกำรกำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผูถ้ ือหุ น้ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยด้วย กำรกำหนดโครงสร้ำง คุณสมบัติและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
ที่เหมำะสมจะเป็ นประโยชนต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงบุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทควรมี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วิสยั ทัศน์ และควำมซื่อสัตย์ รวมถึงสำมำรถอุทิศเวลำให้กับบริษัทเพื่อที่จะสำมำรถ
ปฏิ บัติ งำนในฐำนะกรรมกำรบริษั ทได้อย่ำงเต็มที่ และมีควำมเป็ น อิสระในกำรตัดสิ น ใจเพื่ อให้เกิ ดประโชน์สูงสุด
แก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม พร้อมทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ
เพื่อศึกษำ พิจำรณำ กลั่นกรอง และปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่ งขึน้ และเพื่ อให้ก ำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรบริษั ท เป็ น ไปโดยชัดเจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ งก ำหนด
โครงสร้ำง กรอบกำรทำงำน และอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรหรือ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ไว้ดงั นี ้
5.1

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1)
คณะกรรมกำรบริษัท ต้องมี จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมที่ ก ฎหมำยและหรือข้อบังคั บ
ของบริษัทกำหนดไว้
2)
กรรมกำรของบริษัทไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่อำศัย
ในประเทศไทย
3)
คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน หรือมีสดั ส่วนกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยหรือสำนักงำน ก.ล.ต.
กำหนด
4)
คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งให้ทำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรบริษัทและ
อำจเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทได้ตำมควำมเหมำะสม

5.2

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมกำรบริษัทต้องมี คุณวุฒิ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรทำงำนในหลำกหลำย
สำขำวิชำชีพอันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำย
บริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
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5.3

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระของบริษัท ต้องมีคุณ สมบัติ เกี่ ยวกับ ควำมเป็ นอิสระ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.4

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษั ท มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำเป็ น ผู้พิ จ ำรณำสรรหำกรรมกำรบริษั ท
โดยพิจำรณำคัดสรรบุคคลผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พิจำรณำถึงองค์ประกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยในทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ทักษะ
ที่ยงั ขำดอยู่มำเป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษั ทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของกำรเป็ น
กรรมกำร หรื อ กรรมกำรอิ ส ระตำมที่ ก ฎหมำยบริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด กฎหมำยว่ ำ ด้ วยหลั ก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
เมื่ อคณะกรรมกำรสรรหำพิ จ ำรณำคัด เลื อกบุ ค คลที่ มี ค วำมเหมำะสมแล้วจะน ำเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ป ระชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจ ำรณำแล้วแต่ก รณี ทัง้ นี ้ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนดไว้
5.5

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศ
เวลำ ใช้ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำ
และก ำกั บ ดูแลให้บริษั ทมี กำรด ำเนิ นงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ ข้อบั งคั บ มติ ท่ี ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้คำแนะนำ
อนุ มั ติ แ ละก ำหนดวิ สัย ทัศ น์ กลยุ ท ธ์ ตลอดจน เป้ ำหมำย และนโยบำยกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ให้มี
ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ กำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำร และกำรดำเนินงำน
ของบริษั ท ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ โดยค ำนึ งถึ ง และระมั ด ระวั ง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ กำหนด และจัดให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญ ชี
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริห ำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสม เพี ยงพอ และเชื่อถื อได้
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน มีควำมครบถ้วนถูกต้อง และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
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รับ ผิดชอบและดูแ ลให้มีก ำรปฏิบ ัติต่อผู ้ถื อ หุน้ อย่ ำงเท่ำเทีย ม และรัก ษำผลประโยชน์ข องผู้ถื อหุ ้น และ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ พร้อมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ
อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมกำร หรือบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ตำมข้อบังคับบริษัท กฎหมำย และตำมที่ สำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. ประกำศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดกำหนดให้บคุ คลดังกล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ หรือกำรอนุมตั ิกิจกำรใดที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กฎหมำยกำหนดให้ครบถ้วน
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำน
กรรมกำรได้ตำมควำมเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรและหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท จำนวนหนึ่ง
ให้เป็ น กรรมกำรบริห ำรเพื่ อ ดำเนิ น กำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำงใดหรื อหลำยอย่ ำงแทนคณะกรรมกำร บริษั ท ได้
โดยในกำรมอบอำนำจนั้น จะต้องอยู่ภ ำยใต้ขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีก ำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องผู้ รับ มอบอ ำนำจไว้อ ย่ ำ งชั ด เจน ตลอดจนกำรแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำร
เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีอำนำจ
ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรได้ตำมที่จำเป็ นหรือเห็นสมควร
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี อ ำนำจมอบหมำยแต่ งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ งท ำหน้ำ ที่ ก รรมกำรผู้จัด กำร
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท มี อ ำนำจในกำรแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้ตำมที่จำเป็ นหรือเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจเพื่อให้อนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ น กำรมอบอำนำจ
หรือ มอบอำนำจช่ วงให้ผู้ได้รับ มอบอำนำจสำมำรถอนุ มัติ รำยกำรที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อำจมีค วำมขัด แย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท สำนักงำน ก.ล.ต.
และตลท. ประกำศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็ นกำรอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรที่เป็ นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้ ทั้งนี ้ ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่ำว
ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
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5.6

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทและหน้ำที่ท่สี ำคัญ ดังนี ้
1)
รับ ผิ ด ชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำม ให้ก ำร
บริหำรงำนของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
2)

ทำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

3)
เป็ น ผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ ำดในกรณี ท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสี ยง
เท่ำกัน
4)
5.7

ปฏิบตั ิหน้ำที่อ่นื ใดตำมที่กฎหมำยกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1)
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็ นประจำทุกไตรมำส และสำมำรถ
กำหนดให้มีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตำมควำมจำเป็ น โดยกำหนดกำรประชุมไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ
ตลอดทัง้ ปี
2)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เอกสำรกำรประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมกำร
แต่ละท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
3)
ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมกำรอยู่ ณ ขณะที่
จะลงมติไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4)
ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณี ท่ี ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ ป ระชุมหรื อไม่ส ำมำรถปฏิ บัติห น้ำที่ ได้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน
หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ให้กรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำร
ที่มำประชุมคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
5)
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้เลขำนุกำรบริษัททำหน้ำที่บันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์
อักษร และหลังจำกที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้
พร้อมสำหรับกรรมกำร และผูเ้ กี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
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5.8

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร

บริษ ัท ก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัด โครงสร้ำ งคณะกรรมกำรของบริษ ัท ทั ง้ กรรมกำรอิส ระ
กรรมกำรที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ำร และกรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ำรอย่ ำ งเหมำะสมเพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี ้ บริษัท ยัง มีน โยบำยส่งเสริม ให้ก รรมกำรที่ไ ม่เป็ น ผู บ้ ริห ำรมีก ำรประชุม ร่วมกัน เอง
ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็ น
ผู้บ ริห ำรได้อ ภิ ป รำย หำรื อประเด็ น ปั ญ หำต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อเรื่อ งอื่ น ใดตำมที่
เห็นสมควร โดยในกำรประชุมให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
5.9

การรวมหรือแยกตาแหน่ง

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำรของบริษัทเป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ในกำร
กำกับดูแล และหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นผูน้ ำ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์
และนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ในขณะที่ กรรมกำรผู้จัดกำรเป็ นผูน้ ำคณะผู้บริหำรและฝ่ ำยจัดกำรมีหน้ำที่
ในกำรบริหำรบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้
5.10 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมกำรซึ่งอยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ ออกจำกตำแหน่ง
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนที่ใกล้ท่สี ดุ กับอัตรำส่วนหนึ่งในสำม ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ ำวอำจได้รบั
กำรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมกำรอิสระ
ที่ ไ ม่ ค วรมี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่ ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี เว้น แต่ กรรมกำรอิ ส ระท่ ำ นใด
มี ค วำมเหมำะสมที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ งนำนกว่ ำ นั้ น คณะกรรมกำรบริษั ท อำจพิ จ ำรณำควำมเป็ น อิ ส ระ
ควำมเหมำะสม ประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และชีแ้ จงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุน้
เพื่ อประกอบกำรพิ จ ำรณำเลื อกกรรมกำรอิสระที่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกัน เกิน กว่ำ 3 วำระ
หรือ 9 ปี ดังกล่ำว เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไปได้
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกตำแหน่งตำมเหตุท่ีกฎหมำย
หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็ นกรรมกำร
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บริษัทแทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวำระ
กำรดำรงตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ กำรแต่งตัง้ ดังกล่ำวต้องผ่ำนมติ
อนุมตั ิของคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
5.11

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีแนวนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประเมิน ตนเองอย่ ำงน้อยปี ล ะ 1 ครัง้ เพื่ อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท
5.12 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรพิจำรณำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสม และสำมำรถตรวจสอบได้อนั จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้
ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษั ท ได้ม อบหมำยให้ค ณะกรรมกำรก ำหนดค่ ำตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษั ทและคณะอนุกรรมกำรทุกรู ปแบบทั้งในรู ปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ
บ ำเหน็ จกรรมกำร รวมถึ งค่ำตอบแทนในรู ป แบบอื่น ๆ (ถ้ำหำกมี) เพื่ อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ท
เพื่อพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตำมลำดับต่อไป
โดยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
จะพิจำรณำเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทน
ต้องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏบัติงำน และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำย
รวมถึงสำมำรถจูงใจให้กรรมกำรที่มีคุณ สมบัติ และควำมสำมำรถมำเป็ น กรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้
5.13 การปฐมนิเทศ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมกำรใหม่รบั ทรำบ
ควำมคำดหวังที่บริษั ทมีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท นโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและกำร
ด ำเนิ น งำนต่ ำ ง ๆ ของบริษั ท รวมถึ งกำรเยี่ ย มชมหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ำรด้ำ นต่ ำ ง ๆ ของบริ ษั ท เพื่ อ เตรี ย ม
ควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษทั
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5.14 การพัฒนากรรมการ
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ และศึกษำ
ในหลัก สูต รกำรอบรมต่ ำ ง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ซ่ึงจัด ขึ น้ โดยสมำคมส่ งเสริม สถำบั น กรรมกำรบริษั ท ไทย
(Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึ งองค์ก รอิส ระหรือหน่ วยงำนต่ ำง ๆ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้ และเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
5.15 แผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัท จัดให้มีกำรจัดทำและติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บ ริห ำรระดับ สูง เพื่ อให้ม่ ันใจว่ำบริษัท มีผู้บ ริห ำรที่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์อัน สำมำรถสืบทอดตำแหน่งที่ สำคัญ ต่อไปในอนำคต และจัดให้มีกำรทบทวนและรำยงำน
แผนสื บ ทอดตำแหน่ งตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี ้ เพื่ อเป็ น กำรส่ งเสริมและเตรีย มควำมพร้อมแก่ ผู้บ ริห ำร
ระดับสูงในกำรสืบทอดงำนหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผูบ้ ริหำรระดับสูงเริ่มเข้ำรับกำร
อบรมในหลัก สูต ร Director Certification Program (DCP) หรื อ Director Accreditation Program (DAP)
ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้ำง
พืน้ ฐำนควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบี ยน
ซึ่งนอกจำกจะเป็ น กำรเตรีย มควำมพร้อ มแล้วยังเป็ น ประโยชน์แ ก่ ผู้บ ริห ำรในกำรปฏิ บัติงำนสนับ สนุ น
คณะกรรมกำรบริษทั ด้วย
5.16 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1)
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรที่จะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2)
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
5.17 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรจ ำนวน 6 ชุ ด เพื่ อ ช่ ว ยในกำรก ำกั บ ดู แ ล
กำรปฏิ บั ติ งำนของบริษั ท คื อ คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริห ำร
ควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรกำกับดูแล
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กิ จ กำรที่ ดี โดยองค์ป ระกอบ คุณ สมบัติ กำรประชุม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง และขอบเขต หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดจะเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร
หรือคำสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรชุดนัน้ ๆ
กำรประชุมสำหรับคณะอนุกรรมกำรได้มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ และสำมำรถ
กำหนดกำรประชุมเพิ่มเติมได้ตำมควำมจำเป็ น รวมถึง มีกำรจัดทำบันทึก กำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้อย่ำงเป็ นระบบด้วย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดโครงสร้ำง องค์ประกอบ บทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบตั ิงำน กำรเข้ำร่วมประชุม จำนวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะอนุกรรมกำร รวมถึงกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทไว้ในรำยงำนประจำปี ดว้ ย
5.18 การสื่ อสารและส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จการและจรรยาบรรณ
ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญ ในกำรเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรรับรู ้
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือของทุกคนองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
และจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำและ
ยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
คณะกรรมกำรจึ งได้กำหนดนโยบำยให้มีก ำรสื่ อสำรให้พ นัก งำนทรำบถึง นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ล
กิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัท อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ ส่งเสริมควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและ
กระบวนกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแนวนโยบำยและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำ
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒ นำให้กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็ นในแนวทำงหรือควำมมุ่งหมำยเดียวกัน
ทัง้ องค์กร
5.19 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำน
ของบริษัท เป็ นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง รวมถึง ได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัท
ก ำหนดล ำดั บ ชั้ น ของกำรอนุ มั ติ และควำมรับ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำน ก ำหนดระเบี ย บ
กำรปฏิ บัติงำนอย่ำงเป็ น ลำยลัก ษณ์อัก ษร ก ำหนดให้มี ห น่ วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ ต รวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็ นไปอย่ำงถู กต้อง รัดกุม ป้องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น และเป็ นไปตำมที่
กฎ ระเบี ยบต่ ำง ๆ ก ำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำ ที่ ก ำกั บ ดูแ ลกำรด ำเนิ น งำนและ
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บริหำรงำนของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิ ภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่น่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ได้รบั รำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่โดยให้ขึน้ ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำ
กำรปฏิบัติงำนของบริษัทได้ดำเนิน กำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ โดยใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จัดขึน้ แต่ละครัง้ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผล
กำรตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่ ง
รำยงำนควำมเห็ น และข้อ เสนอแนะให้ ฝ่ ำยบริห ำรรับ ทรำบว่ ำ ควรปรับ ปรุ งงำนในด้ำ นใดบ้ำ ง รวมถึ ง
เป็ นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแสทัง้ จำกบุคคลภำยในและภำยนอกบริษัทด้วย
5.20 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อันอำจ
เกิดขึน้ กับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำร
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้ำนกำรประเมิน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของทั้ งองค์ก ร รวมถึ งควำมเสี่ ย งต่ อ กำรทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั่ น ซึ่ งคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งจะร่ว ม
ปรึกษำหำรือเพื่อประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงหลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำ
แนวทำงแก้ไข วิธีกำรบริหำรจัดกำร หรือบรรเทำผลลบจำกปั จจัยควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ และมีกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็ นรำยงำนของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสและรำยงำนในรำยงำนประจำปี ดว้ ย
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครัง้ ที่ 1/2563- 2564
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 และให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

(นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
ประธำนกรรมกำร
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