นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
บทนํา

3

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

4

สิทธิของผู้ถือหุ้น

5

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

8

การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

10

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

16

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

19

-2-

บทนํา
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้ มีระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและยกระดับของการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ถือปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิ จการ ระเบี ยบ และกฎเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) และหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้ อย่างเคร่ งครั ด โดย
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและ
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวา่ เป็ นรากฐานสําคัญในการที่
จะพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับหลักการ
กํ ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีข องสํานัก งาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่ง อ้ างอิง จากหลัก การกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที่ เป็ นสากลของ
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุ งอยู่เสมอ
เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานในเรื่ องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณา ทบทวน
และปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิด้านกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ปัจจุบนั
คณะกรรมการบริ ษัท เชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิงานด้ านการกํากับดูแลกิจการให้ ประสบผลสําเร็ จต้ องได้ รับความ
ร่ วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทัง้ องค์กร จึงกําหนดเป็ นแนวนโยบายให้ ผ้ ูบริ หาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อปฏิบัติตามนโยบาย จริ ยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
รวมถึงจัดให้ มีการสื่อสาร สร้ างความเข้ าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานในด้ านการกํากับดูแลกิจการภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ การดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส สร้ างความเชื่อมัน่ แก่
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอันจะสร้ างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริ มให้ บริ ษัทพัฒนาเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อไป
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า ระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นส่วนสําคัญที่จะนํามา
ซึ่งความสําเร็ จในการดําเนิ นธุรกิ จ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่สอดคล้ องกับหลักการกํ ากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่ อ้ างอิงหลักการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นสากลของกลุ่มประเทศ OECD
(OECD Principles of Good Corporate Governance) ที่ประกอบด้ วย 5 หมวด ดังนี ้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.

การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.

บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็ นผู้มีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของบริ ษัท โดยควบคุมบริ ษัทผ่านการ

แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทเพื่อให้ ทําหน้ าที่แทนตน จึงให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ ที่ชดั เจนที่จะไม่กระทํา
การใด ๆ อันเป็ นการลิดรอนสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานของผู้ถือหุ้น และอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นในการใช้ สิทธิ ในเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นสมควรได้ รับด้ วย
1.1 การปกป้องสิทธิผ้ ูถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที่และให้ ความสําคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับและใช้ สิทธิ ขนพื
ั ้ น้ ฐานของตนตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็ นธรรมและเป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อปฏิบตั ิ
ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่สําคัญ โดยสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของผู้ถือหุ้นได้ แก่ การซื ้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่ อง
ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริ ษัทไม่มีการกําหนดนโยบายในลักษณะ
กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทําข้ อตกลงระหว่าง
ผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ วย
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษัทหรื อตามรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนด สํ าหรั บการประชุม ผู้ถื อหุ้น คราวอื่ นจะเป็ นการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทจะเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและ
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ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้ าประชุมและใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนด้ วย บริ ษัทให้
ความสําคัญกับการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทและกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึง
เผยแพร่ รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทและเว็บไซต์ของตลท.
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดทําหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น
และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างชัดเจน พร้ อมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของแต่ละวาระการประชุม
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทและจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนด เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่ เพี ยงพอต่อการ
พิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคําถามที่
ต้ องการให้ ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด หรื อสามารถ
สอบถาม เสนอแนะ หรื อแสดงข้ อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้ องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนดโดยมีคําอธิบายวิธีการและเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้น
ต้ องจัดเตรี ยมเพื่อใช้ ในการเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้นที่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองเพื่ อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่น หรื อแต่งตัง้
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่ร ะบุใ นหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้รั บมอบฉัน ทะเพื่อร่ วมประชุมและ
ออกเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุได้
ในวันประชุมบริ ษัทจะจัดเตรี ยมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี ในการรองรับ อํานวยความสะดวก และ
ตรวจสอบเอกสารให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมอย่างเพียงพอ สะดวกรวดเร็ ว ถูกต้ องและสามารถตรวจสอบได้
บริ ษั ท สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้ จั ด การ ประธานคณะอนุ ก รรมการ/
คณะกรรมการชุด ย่ อ ยและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ทุ ก ท่ า นเข้ าร่ วมประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อชี แ้ จง ตอบข้ อซัก ถาม
ตลอดจนรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
โดยก่อนเริ่ มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการใน
การเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทราบด้ ว ย ตลอดจนจัด เตรี ย มบัต รลงคะแนนให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น ในการประชุม ผู้ถือหุ้ น รวมถึง ส่ง เสริ ม ให้ มี
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บุคคลที่สาม หรื อตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าตรวจสอบและสังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสด้ วย
บริ ษัทให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่ วมแสดงความคิดเห็น และตั ้งคําถามใด ๆ
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอได้ ตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดให้ มีการแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ ที่
ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึงจัดให้ มีการบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่
ถูกต้ องและครบถ้ วน อันประกอบด้ วยรายละเอียดจํานวนองค์ประชุมทังจํ
้ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และจํานวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตําแหน่งของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริ หารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตําแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้ า
ร่ วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียง ข้ อซักถาม คําชี ้แจงและ
ข้ อคิดเห็นที่สําคัญ และข้ อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกําหนด ทังภาษาไทย
้
และภาษาอัง กฤษ พร้ อมทัง้ จัด ส่ง ให้ แ ก่ ตลท. และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ กฎหมายกํ าหนด รวมถึง
เผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริ ษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ จัดให้ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถ
ตรวจสอบและอ้ างอิงได้
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2.

การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกําหนดให้ แนวนโยบายเพื่อดูแล ปกป้องและ
สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมดังต่อไปนี ้
1.
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและหรื อชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
และเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการที่ บริ ษัทและกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกํ าหนด รวมถึง
เผยแพร่ รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
และเว็บไซต์ของตลท. ด้ วย
2.
บริ ษัทจัดทํ าหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ น 2 ภาษาทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.
บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน และ
เปิ ดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมภายใน
รอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกําหนด
4.
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบ
ที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ สง่ ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้ วยตนเองมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้
พร้ อมระบุถึง เอกสารหรื อ หลักฐาน ขัน้ ตอนในการมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอย่างชัด เจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถจัดเตรี ยมได้ อย่างถูกต้ อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการมอบฉั น ทะจะกํ าหนดขึน้ ภายใต้ ข้ อกํ าหนดของกฎหมาย โดยไม่ม ีก ารกํ า หนด
มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดความยุ่งยากแก่ผ้ ูถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้
5.
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่านทําการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้ เสียของตนและผู้เกี่ยวข้ อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กําหนด เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทโดยรวม ทัง้ นี ้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสีย
กับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทจะไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
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6.
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดมาตรการและแจ้ งให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัททราบอย่างชัดเจน
และเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ในการถื อครองหลักทรั พย์ ในบริ ษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้ าที่ที่กฎหมาย
กํ าหนด รวมถึง กํ าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษัท รายงานการถื อครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา และได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารไว้
ในรายงานประจําปี ด้ วย
7.
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดมาตรการและแจ้ งให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัททราบอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับการห้ ามกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทโดย
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทซึง่ อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องด้ วย
นอกจากนี ้ ได้ กําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ให้ ตนเองและผู้อื่นไว้ ในระเบียบของบริ ษัทโดยมีโทษตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจาจนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
8.
ในการทํารายการระหว่างกันต้ องกระทําอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรื อเป็ นราคา
อ้ างอิงกับราคาตลาด และคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริ ษัทได้ กํากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่ งครัดด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ และ
ข้ อบังคับของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครั ดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถมัน่ ใจได้ ว่าได้ รับการปฏิบัติ
และใช้ สิทธิที่มีของตนได้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมอย่างแน่นอน
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3.

การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อเรื่ องสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ของบริ ษัททุกกลุ่มทัง้

ภายในและภายนอก โดยตระหนักดีวา่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัททุกรายจะต้ องได้ รับการดูแลจากบริ ษัทอย่างดีที่สดุ ตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ กําหนดให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วน
ได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คงและยัง่ ยืนของกิจการ ทังนี
้ ้ ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผ้ มู ีส่วนได้ เสียที่สําคัญหลาย
กลุ่มด้ วยกันได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ สังคมหรื อภาครัฐ และ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นได้ แก่ คูแ่ ข่งทางการค้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทตระหนักดีว่า ผลการดําเนินงานที่ดีของบริ ษัทเกิดขึ ้นจากการได้ รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุม่ ต่าง ๆ จึงได้ กําหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้ที่มีส่วนได้ เสียในการสร้ างสรรค์
ประโยชน์ ร่วมกัน และดูแลให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียทุกรายจะได้ รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ ให้
ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจบนพื น้ ฐานของความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเที ยมและเป็ นธรรม และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้ วน ถูกต้ องและเท่าเที ยมกัน
พร้ อมทัง้ กํากับดูแ ล ป้ องกันมิใ ห้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษัท แสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้
ข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริ หารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายของบริ ษัททัง้ ในระยะสันและระยะยาวอย่
้
างมีประสิทธิ ภาพ และสร้ างความเติบโต
แก่ธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.

พนักงาน

ในด้ านการดูแลพนักงานซึง่ ถือว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริ ษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้ อง
ได้ รับการปฏิ บัติที่เป็ นธรรม ทัง้ ในด้ านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมกับให้ ความมั่นใจใน
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยในด้ านผลตอบแทนบริ ษัทมีแนวทางพิจารณา
จากความสามารถและประสิทธิ ภาพในการทํางานเป็ นสําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพได้ จดั ให้ พนักงานเข้ ารั บ
การอบรมในหลัก สูต รที่ ห ลากหลายทัง้ จากภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความรู้
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ความสามารถของพนักงานซึง่ จะเป็ นประโยชน์ แก่บริ ษัทในระยะยาวด้ วย รวมถึงจัดให้ มีสถานที่ทํางานทังใน
้
ส่วนสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการเก็บสถิติการบาดเจ็บ
จากการทํ างานเพื่ อนํ ามาวิ เคราะห์ แ ละปรั บ ปรุ งมาตรฐานด้ านความปลอดภัย ของพนักงานอย่างต่อเนื่ อ ง
รวมถึง บริ ษัทคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบตั ิและให้ ความเสมอภาคทางโอกาสแก่
พนักงานทุกคนด้ วย รวมถึงพิจารณาการจ้ างงานโดยไม่จํากัดเชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความ
คิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3.

ลูกค้ า

บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า เอาใจใส่
และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ าอย่างดีที่สดุ โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงจัดให้ มีหน่วยงาน
หรื อบุคคลทําหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่อให้ สามารถดําเนินการแก้ ไขข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ า
ได้ อย่างรวดเร็ ว
4.

คู่ค้า

บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิ จารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่ อถื อ และไม่มี
ประวัติการกระทําผิดด้ านทุจริ ต และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นสําคัญ รวมถึง ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าและ
ข้ อตกลงตามสัญญา โดยมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริ ตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะตัด
ความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าทันที หากพบการทุจริ ต ให้ สินบนหรื อประโยชน์ใด ๆ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องเพื่อให้ เข้ าทําสัญญาหรื อ
ธุรกรรมใด ๆ กับบริ ษัท
5.

เจ้ าหนี ้

บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้ าหนีท้ ุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน รวมถึงยึดมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกําหนดเรื่ องหลักประกัน และข้ อตกลงในสัญญาที่ให้ ไว้ กบั เจ้ าหนี ้ต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด
6.

คู่แข่ งทางการค้ า

บริ ษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้ าด้ วยความ
เป็ นธรรม ไม่ใช้ วิธีการที่ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการใด ๆ
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7.

สังคมและชุมชน

ในด้ านสังคมบริ ษัทได้ ตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้ องช่วยเหลือเกือ้ กูลกันใน
สังคม เพื่อเป็ นการตอบแทนสังคมทังในท้
้ องถิ่นที่บริ ษัทตังอยู
้ ่และในระดับประเทศ บริ เวณโดยรอบพื ้นที่ที่โรงงาน
อุตสาหกรรมและร้ านอาหารของบริ ษัทตัง้ อยู่จะมีการสร้ างงานและสร้ างโอกาสให้ แก่ชุมชน รวมทัง้ การให้
ความสําคัญต่อความต้ องการของชุมชนโดยได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้ าง บริ ษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพของสังคมด้ านต่าง ๆ รวมทังการบริ
้
จาค
เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลานาน
8.

สิ่งแวดล้ อม

สําหรั บ ด้ านสิ่ง แวดล้ อมบริ ษัท ได้ ให้ ค วามสํ าคัญ ในอันที่ จะสร้ างค่านิ ยมและจิ ต สํานึกในการรั กษา
สิ่งแวดล้ อมและใช้ ทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่าโดยเริ่ มต้ นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม
กิ จ กรรม และการรณรงค์ ภ ายในองค์ ก รที่ ห ลากหลาย เช่ น การรณรงค์ ก ารลดปริ ม าณการใช้ ก ระดาษใน
สํานักงาน และการดูแลให้ การดําเนินกระบวนการผลิตเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้ อมและชุมชนมากที่สดุ รวมถึง
โรงงานของบริ ษัทได้ รับการรั บรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่จะทําให้ องค์ กรได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมควบคู่กบั การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้ น
ในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องด้ วย ตลอดจน บริ ษัท
ได้ จัดให้ มีการอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอก
บริ ษัท เพื่อให้ ความรู้ และสร้ างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังตระหนักถึง
การส่งเสริ มการใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพโดยในกระบวนการผลิตของบริ ษัทได้ พัฒนาและเลือกใช้
นวัตกรรมการผลิตด้ วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยเพื่อลดปริ มาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตให้ มีการใช้
ประโยชน์ ได้ อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิ ภาพ รวมถึงมีการบริ หารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อ
ลดปริ มาณการสูญเสียและสิ ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จําเป็ น
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9.

หน่ วยราชการและองค์ กรที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในด้ านต่างๆ อย่างเคร่ งครั ดทัง้ ต่อสิ่งแวดล้ อม ความ
ปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้ านภาษี อากรและบัญชี รวมทังกฎ
้ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทด้ วย
นอกเหนื อจากแนวทางการดําเนิ นการดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความรั บผิด ชอบต่อสังคม และการดูแ ลและปกป้ องสิทธิ ประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
1.

แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ
ที่ มีความแตกต่างทางแนวคิ ด เชื อ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรื อ
สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนําแนวทางปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้ กบั
องค์ กรและจะไม่ให้ การสนับสนุนหรื อมีส่วนร่ วมใด ๆ กับบุคคลและหรื อกิ จกรรมที่ มีความเกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ วย
2.

แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา

ในการดําเนิ นธุรกิ จ บริ ษัทตระหนัก และให้ ความสําคัญกับการสร้ างสรรค์และพัฒนาทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาของบริ ษัทอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากงานสร้ างสรรค์เหล่านัน้ ถื อเป็ นทรั พย์ สินและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
บริ ษัท โดยที่บริ ษัทได้ ขอขึ ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าทังในและต่
้
างประเทศเพื่อ
รักษาสิทธิของบริ ษัท และจากการสร้ างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าว บริ ษัทจึงไม่มีนโยบาย
หรื อความจําเป็ นในการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
3.

แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทมีนโยบายที่ชดั เจนและสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ต การให้ สินบนหรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
และให้ ความร่ วมมือหรื อเข้ าร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามความเหมาะสม
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการ
คอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชน ทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน หรื อใช้ ประโยชน์ จากการบริ จาค และการทํ าสาธาณะกุศลไปเพื่ อ
ประโยชน์หรื อสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเด็ดขาด
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พร้ อมกันนี ้ ได้ จัดให้ มีการสื่อสารและให้ ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้ านการทุจริ คอร์ รัปชั่น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการติดตามผล
การปฏิ บัติตามแนวทางในการต่อ ต้ านการทุจริ ต การให้ สิน บนหรื อคอร์ รั ปชั่นของบริ ษัทอย่างต่อเนื่ องและ
เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่ องดังกล่าว
4.

แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและร้ องเรี ยน

บริ ษัทได้ จัดให้ มีมาตรการกํากับดูแลและช่องทางสําหรั บผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายซึ่งรวมถึงพนักงานใน
การแจ้ งเบาะแส หรื อการร้ องเรี ย นการกระทํ าที่ สงสัยว่ามี การฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ หรื อนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย โดยเปิ ดเผยช่องทางผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ Investor Relations ดังนี ้
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อการร้ องเรี ยน
อีเมลล์

:

ไปรษณีย์ :

auditcommittee@oishigroup.com
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ ชัน้ 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

บริ ษัท มี แนวทางการคุ้มครองผู้แ จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน โดยถื อว่าข้ อมูลของผู้แจ้ ง เบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามที่
กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลที่ เกี่ ยวข้ องกําหนด รวมถึง บริ ษัท มีแ นวนโยบายที่ จ ะไม่ก ลั่น แกล้ ง หรื อ
ให้ โทษใด ๆ แก่ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงานจากการให้ เบาะแสหรื อร้ องเรี ยนดังกล่าว เว้ นแต่ การ
กระทําดังกล่าวได้ กระทําโดยไม่สุจริ ตหรื อมีเจตนามุ่งร้ ายทําลายบริ ษัท หรื อบุคคลอื่น หรื อผิดกฎหมายหรื อ
ระเบียบวินยั ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ล
และกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ ามาตามช่องทาง
ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการ
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ปฏิบตั ิงานและรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการคัดกรอง บริ หารจัดการและตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแส หากมีมลู ความจริ งจะนําเสนอ
ผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณา แนะนํ า แนวทางการแก้ ไ ข หรื อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดําเนินการ แก้ ไข ปรับปรุ งตามข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแส
ที่ได้ รับมาแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งการดําเนินการให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนที่บริ ษัทสามารถติดต่อได้ ทราบตาม
ขันตอนและภายในระยะเวลาที
้
่เหมาะสม
นอกจากนี ้ หากมีกรณีที่เรื่ องที่ร้องเรี ยนหรื อการให้ เบาะแสได้ กระทําด้ วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุง่ ร้ าย
ทําลายชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทถูกศาลพิจารณาแล้ วว่าได้ ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของบุคคลนันจริ
้ ง บุคคลนันย่
้ อมมีสิทธิ ที่จะได้ รับการชดเชยจากบริ ษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ
และเป็ นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

- 15 -

4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1.

การเปิ ดเผยข้ อมูล

บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั ้งข้ อมูลทางการเงิน และ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้ อมูลอื่นที่สําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส และน่าเชื่อถือแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
จึงได้ กําหนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ ครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริ ษัทดังนี ้
1.
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลรั บผิดชอบการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัท รวมถึง
รายงานทางการเงิน ข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่ องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ตลท. และ สํานัก งาน ก.ล.ต. กํ าหนด ให้ มีความถูก ต้ อง ชัด เจน ครบถ้ วน โปร่ งใส ด้ วยภาษาที่
กระชับ เข้ าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญทังด้
้ านบวกและด้ านลบ และผ่านการพิจารณา
กลั่น กรองตามขัน้ ตอนที่ กํ า หนด โดยคํา นึง ถึง ความจํา เป็ นในการรั ก ษาข้ อ มูล ที่ เ ป็ นความลับ
ทางธุรกิจ กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิ จ หรื อข้ อมูลที่หากเปิ ดเผยแล้ วอาจทําให้ เสียประโยชน์ และ
ความสามารถในการแข่งขันด้ วย
2.
คณะกรรมการบริ ษ ัท ดูแ ลรั บ ผิด ชอบกํ า กับ ดูแ ลให้ ก ารรายงานข้ อ มูล และผลการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
เป็ นไปอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลท.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ องและเท่าเทียมกัน
3.
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทที่จดั ทําขึ ้น โดยจัดให้
มีรายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี พร้ อมทัง้ กํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการจัดทํางบการเงิน และข้ อมูล
ทางการเงินให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนภายใต้ หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดย
เลื อกใช้ น โยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสม และถื อปฏิ บัติอย่ างสมํ่ าเสมอ รวมถึง การใช้ ดุล ยพิ นิ จ อย่ าง
ระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4.
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้ าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ ข้อมูลกับ
นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดย
เปิ ดเผยช่อ งทางในการติ ด ต่อสื่ อสารกับ นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ บ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท รวมถึง จัด ให้ มี
หน่วยงานที่ทําหน้ าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัท
ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ สาธารณชนได้ รับข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง
5.
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการเปิ ดเผยข้ อมู ล ซึ่ ง เป็ นช่ อ งทางที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และ
สาธารณชนทั่วไป สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรั บทราบข้ อมูลของ
บริ ษัท โดยมีข้อมูลทัง้ ในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริ ษัทได้ จัดให้ มีเว็บไซต์ของ
บริ ษัทเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ที่สําคัญของบริ ษัท และมุ่งมัน่ ที่จะจัดให้
เว็บไซต์ของบริ ษัทสามารถใช้ งานและมีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ นักลงทุน และผู้สนใจ
ทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว และเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ รู ปแบบข้ อมูลที่
นําเสนอบนเว็บไซต์ของบริ ษัทอาจมีความแตกต่างกับข้ อมูลที่ได้ เผยแพร่ ไปแล้ วขึน้ อยู่กับข้ อจํากัด
และเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื ้อหาสําคัญของข้ อมูลจะไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
2.

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.1

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทถื อว่าการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นความรั บผิ ดชอบสําคัญของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะ
ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อข้ อมูลผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หรื อราคาหุ้น โดย
ได้ กําหนดที่จะไม่ให้ ใช้ โอกาส หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท
ในการหาประโยชน์สว่ นตัว รวมถึงมีการจํากัดการรับรู้ ข้อมูลได้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กําหนดให้ ผ้ ูบริ หารรายงานการถือหลักทรัพย์ และ
การเปลี่ ย นแปลงการถื อหลัก ทรั พ ย์ ต่ อสํ านัก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริ ษัทได้ มีการกําหนดนโยบายอย่างเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรกํ าหนดในการห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ รับทราบ
ข้ อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื ้อขายหลักทรั พย์ของบริ ษัทก่อนการ
ประกาศงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริ หารหรื อพนักงานคนใดกระทําผิดวินยั จะต้ องได้ รับโทษ
ซึง่ มีตงแต่
ั ้ การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้ าง รวมถึงการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้ จัดทําประกาศ
และแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วยทุกครัง้
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2.2

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ระมัดระวังถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ ้นโดยได้ ถือปฏิบตั ิ และดูแลมิให้ ผ้ บู ริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนีไ้ ด้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องรายงานการมี
ส่วนได้ เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
ในการเข้ า ทํ า รายการระหว่ างกัน ของบริ ษัท ซึ่ง เกิ ด กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น และความเหมาะสม
ของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อ ผู้ถื อหุ้นตามแต่กรณี ไ ป และเพื่ อเป็ นการป้ องกัน ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อาจ
เกิ ดขึน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กํ าหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการป้ องกันมิ ให้ กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดให้ กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายใน
การดูแลรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการ
บริ ษัทที่ มีส่วนได้ เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสียง หรื อมีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว รวมทังกํ
้ าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวด้ วย
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5.

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบที่สําคัญในการกํากับดูแลให้ การบริ หารจัดการ
เป็ นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วย การกํ าหนดโครงสร้ าง คุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่
เหมาะสมจะเป็ นประโยชนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทควรมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความซื่อสัตย์ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้ เกิดประโชน์ สูงสุดแก่
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้ อมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษา พิจารณา กลัน่ กรอง และปฏิ บัติงานสนับสนุนการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น และเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดโครงสร้ าง
กรอบการทํางาน และอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
1.

โครงสร้ างและองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่กฎหมายและหรื อข้ อบังคับของ
บริ ษัทกําหนดไว้
1.2 กรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทย
1.3 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อมีสดั ส่วนกรรมการอิสระตามที่กฎหมายหรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
1.4 คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งให้ ทําหน้ าที่ประธานกรรมการบริ ษัทและ
อาจเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัทได้ ตามความเหมาะสม
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2.

คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทํ างานในหลากหลาย

สาขาวิชาชีพอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษัท รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมาย
บริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้
3.

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายว่า

ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4.

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษัทโดย
พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทํ างานที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึง
พิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ทักษะที่
ยังขาดอยู่มาเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริ ษัทด้ วย ตลอดจนต้ องมีคุณสมบัติของการเป็ น
กรรมการ หรื อ กรรมการอิ สระตามที่ กฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด กฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้
เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุค คลที่ มี ค วามเหมาะสมแล้ วจะนํ าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ไว้
5.

บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยอุทิศ
เวลา ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงให้ คําแนะนํา
และกํ ากับดูแลให้ บริ ษั ทมี การดํ าเนิ นงาน ภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้ อบังคับ มติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้ คําแนะนํา
อนุมตั ิและกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีความ
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เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั รวมทัง้ กํากับ ควบคุม ดูแลการบริ หาร และการดําเนินงานของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา กําหนด และจัดให้ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี
การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพี ยงพอ และเชื่ อถื อได้
เพื่อให้ การปฏิบัติงาน มีความครบถ้ วนถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
รั บผิ ดชอบและดูแลให้ มีการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยม และรั กษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ พร้ อมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลา
อีกทั ้ง ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(ตามข้ อบังคับบริ ษัท กฎหมาย และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกําหนด) ที่มีส่วนได้ เสียใน
เรื่ องใดกําหนดให้ บคุ คลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ ครบถ้ วน
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการได้ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการและหรื
้
อผู้บริ หารของบริ ษัทจํานวนหนึ่งให้
เป็ นกรรมการบริ หารเพื่อดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยในการ
มอบอํานาจนันจะต้
้
องอยู่ภายใต้ ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัท และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้ าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการได้ ตามที่จําเป็ นหรื อเห็นสมควร
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งทํ าหน้ าที่ กรรมการผู้จัดการเพื่ อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การได้ ตามที่จําเป็ นหรื อเห็นสมควร
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ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าวอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
หรื อมอบอํานาจช่วงให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วน
ได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท สํานักงาน ก.ล.ต. และตลท.
ประกาศกําหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ น เป็ นการอนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาอนุม ัติไ ว้ ทัง้ นี ้ ผู้ที่ มีส่วนได้ เ สีย ในเรื่ อ งดัง กล่า วไม่มีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
6.

บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้ าที่ที่สําคัญ ดังนี ้
1.
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ นํ า ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ให้ การ
บริ หารงานของบริ ษัทให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายที่กําหนดไว้
2.

ทําหน้ าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.
เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ข้ าดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง
เท่ากัน
4.
7.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมปกติเป็ นประจํ าทุกไตรมาส และสามารถ
กําหนดให้ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ น โดยกําหนดการประชุมไว้ เป็ นการล่วงหน้ า
ตลอดทังปี
้
2.
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังเอกสารการประชุ
้
มที่ครบถ้ วน เพียงพอให้ แก่กรรมการ
แต่ละท่านล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ มีเหตุจําเป็ นเร่ งด่วนเพื่ อรั กษาสิทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
3.
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครั ง้ ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.
ประธานกรรมการทําหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่ ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน หาก
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ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการที่มา
ประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่บันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร และหลังจากที่ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้
พร้ อมสําหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
8.

การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัท กํ า หนดแนวนโยบายในการจัด โครงสร้ า งคณะกรรมการของบริ ษัท ทั ้งกรรมการอิส ระ

กรรมการที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร และกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บริ ห ารอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง มีนโยบายส่งเสริ ม ให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีการประชุมร่ วมกันเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรื อผู้บริ หารเข้ าร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอการให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
ได้ อภิปราย หารื อประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ หรื อเรื่ องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดย
ในการประชุมให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
9.

การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทเป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้ าที่ในการ

กํากับดูแล และหน้ าที่ในการบริ หารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นผู้นํา
คณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้นําคณะผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่ใน
การบริ หารบริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้
10.

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการซึง่ อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ ออกจากตําแหน่ง
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับอัตราส่วนหนึง่ ในสาม ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับ
การเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปได้ ยกเว้ น กรรมการอิสระ
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ที่ไม่ควรมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรื อ 9 ปี เว้ นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม
ประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติหน้ าที่ และชีแ้ จงเหตุผลพร้ อมผลการปฏิบัติหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรื อ 9 ปี ดังกล่าว เป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไปได้
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทจะพ้ นจากตําแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ และในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการ
บริ ษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระ
การดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติ
อนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
11.

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัท
12.

การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการพิ จารณาและกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทภายใต้
กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ อนั จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการทุกรู ปแบบทัง้ ในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและ
บําเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น ๆ (ถ้ าหากมี) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลําดับต่อไป
โดยในการกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทในทุกรู ปแบบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากบริ ษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
ต้ องมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ผลการปฏบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
รวมถึงสามารถจูงใจให้ กรรมการที่ มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็ นกรรมการของบริ ษัทหรื อปฏิ บัติ
หน้ าที่ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริ ษัทกําหนดไว้ ได้
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13.

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบ
ความคาดหวังที่บริ ษัทมีต่อบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการ
ดําเนิ นงานต่าง ๆ ของบริ ษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิ บัติการด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทเพื่ อเตรี ยมความ
พร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัท
14.

การพัฒนากรรมการ

บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าร่ วมการสัมมนา และศึกษา
ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ซงึ่ จัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association) หรื อ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
เสริ มสร้ างความรู้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
15.

แผนการสืบทอดตําแหน่ ง

บริ ษัท จัดให้ มีการจัดทําและติดตามความคืบหน้ าของแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีผ้ ูบริ หารที่ มีค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนั สามารถสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้ มีการทบทวนและรายงานแผน
สืบทอดตําแหน่งตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและเตรี ยมความพร้ อมแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงใน
การสืบทอดงานหรื อตําแหน่งที่ สําคัญของบริ ษัท บริ ษัทจะจัดให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงเริ่ มเข้ ารั บการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรื อ Director Accreditation Program (DAP) ซึง่ จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้ างพื ้นฐาน
ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ นอกจาก
จะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมแล้ วยังเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูบริ หารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการ
บริ ษัทด้ วย
16.

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายและหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีกําหนด โดยมีขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
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1.
มีอํานาจหน้ าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศ
ไทย
2.
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกําหนด
17.

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แ ต่ง ตัง้ คณะอนุก รรมการจํ านวน 6 ชุด เพื่ อช่วยในการกํ ากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริ ษัท คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
องค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดํารงตําแหน่ง และขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตร หรื อคําสัง่ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการชุดนัน้ ๆ
การประชุมสําหรั บคณะอนุกรรมการได้ มีการกํ าหนดการประชุมไว้ เป็ นการล่วงหน้ า และสามารถ
กําหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ น รวมถึง มีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ อย่างเป็ นระบบด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยรายละเอียดโครงสร้ าง องค์ประกอบ บทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การเข้ าร่ วมประชุม จํานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทไว้ ในรายงานประจําปี ด้ วย
18.

การสื่อสารและส่ งเสริ มการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ
บริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิ ดการรั บรู้
ความเข้ าใจและความร่ วมมือของทุกคนองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณของบริ ษัทอย่างเคร่ งครั ด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
คณะกรรมการจึงได้ กําหนดนโยบายให้ มีการสื่อสารให้ พนักงานทราบถึงนโยบายการกํ ากับดูแ ล
กิจการและจรรยาบรรณของบริ ษัทอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงจัดให้ มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจและ
กระบวนการในการติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามา
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ปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนาให้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็ นในแนวทางหรื อความมุ่งหมายเดียวกันทัง้
องค์กร
19.

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษัทเป็ นไปตามเป้าหมาย ข้ อบังคับ ระเบี ยบที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึงได้ จัดให้ มีกลไกการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริ ษัท
กํ าหนดลํ าดับ ชัน้ ของการอนุมัติ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห าร และพนัก งาน กํ าหนดระเบี ย บการ
ปฏิ บัติง านอย่ างเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร กํ าหนดให้ มี ห น่วยงานตรวจสอบภายในทํ าหน้ าที่ ต รวจสอบการ
ปฏิ บัติงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง รั ดกุม ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และเป็ นไปตามที่ กฎ
ระเบียบต่าง ๆ กําหนดไว้ รวมทังคณะกรรมการตรวจสอบทํ
้
าหน้ าที่กํากับดูแลการดําเนินงานและบริ หารงาน
ของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่โดยให้ ขึ ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึน้ แต่ละครั ง้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ สําคัญให้ คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่ง
รายงานความเห็นและข้ อเสนอแนะให้ ฝ่ายบริ หารรั บทราบว่าควรปรั บปรุ งงานในด้ านใดบ้ าง รวมถึงเป็ น
หน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส
ทังจากบุ
้
คคลภายในและภายนอกบริ ษัทด้ วย
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20.

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจ
เกิ ดขึน้ กับบริ ษัท โดยได้ จัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ และผู้บริ หาร
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สําคัญของบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบด้ านการประเมิน และการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ของทั ง้ องค์ ก ร รวมถึ ง ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ซึ่ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะร่ ว ม
ปรึ กษาหารื อเพื่อประเมินปั จจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญ พร้ อมแนะนํ า
แนวทางแก้ ไข วิธีการบริ หารจัดการ หรื อบรรเทาผลลบจากปั จจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม
ความคืบหน้ าในการดําเนิ นการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง รวมถึงจัดทําเป็ นรายงานของคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาสและรายในรายงานประจําปี ด้ วย

นโยบายกํากับดูแลกิจการนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2557

-ลายมือชื่อ(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการ
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