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6. นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารก�ากับดแูลกจิการ

กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นสิ่งส �าคญัท่ีจะช่วยสง่เสรมิการด�าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ 

ใหมี้ประสิทธิภาพและมีการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชนส์งูสดุตอ่ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อ

หุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจึงไดเ้ห็นควรใหมี้การจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้ โดยครอบคลมุ

เนือ้หาหลกัการส�าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้

บรหิารอย่างโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พ่ือเป็นแนวทางในการบรหิารองคก์รท�าใหเ้กิดความเช่ือมั่นวา่การด�าเนินงานใดๆ 

ของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค�านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส�าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยครอบคลมุหลกัการส�าคญัตามหลกัการ

ก�ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ (The Rights of Shareholders)

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซึง่อาจไมจ่ �ากดัเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก�าหนดไว ้ ไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอื

ลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมีสว่น

แบง่ก�าไรของบรษัิทฯ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษัิทฯ อยา่งเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่

ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งท่ีมีผลกระทบบรษัิทฯ เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก�าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบั

และหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นตน้

นอกจากสทิธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ ยงัไดก้�าหนดแนวทางปฏิบตัใินเรือ่งตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวก

ในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1) เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรอืสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

2) มีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีค�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรอืประกอบมตท่ีิขอตามท่ีระบุ

ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุและจะไมก่ระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการจ�ากดัโอกาส

ของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทฯ

3) อ�านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี และละเวน้การกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการจ�ากดั

โอกาสในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ เชน่ การเขา้ประชมุเพ่ือออกเสียงลงคะแนน

4) การลงมตไิมค่วรมีวิธีท่ียุง่ยาก และการจดัการประชมุไมค่วรมีคา่ใชจ้า่ยมากเกินไป รวมทัง้สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ควรมีความสะดวก

ตอ่การเดนิทาง

5) ประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค �าถามตอ่ท่ีประชมุใน

เรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค�าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุโดยก�าหนดหลกัเกณฑก์ารสง่ค�าถามลว่งหนา้

ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการน�าสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่ค�าถามลว่งหนา้ดงักลา่ว

ไวบ้น Website ของบรษัิทฯ ดว้ย

6) สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระอยา่ง

นอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้

7) สง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ น�าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารด�าเนิน

การประชมุสามารถท�าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย�า

8) สง่เสรมิใหก้รรมการของบรษัิทฯ ทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้

9) จดัใหมี้การลงมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ส �าหรบัแตล่ะรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เชน่ วาระการแตง่ตัง้กรรมการ

10) สง่เสรมิใหมี้บคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้

ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ

11) สนบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส �าคญั เช่น การท�ารายการเก่ียวโยง การท�ารายการไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั

12) จดัใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้มีการบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบก่อนด�าเนิน

การประชมุ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม และบนัทกึค�าถามค�าตอบ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มีผูถื้อหุน้เหน็

ดว้ย คดัคา้น หรอืงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้บนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุดว้ย และเปิดเผยรายงานการ

ประชมุบน website ของบรษัิทฯ
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13) เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท�าการถดัไปบน 

website ของบรษัิทฯ

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บรษัิทฯ มีนโยบายจดัการใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และทัง้ผูถื้อหุน้

รายยอ่ย รวมทัง้ผูถื้อหุน้ตา่งชาตไิดร้บัการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี้

1) สง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีระเบียบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพร่

ผา่นทาง website ของบรษัิทฯ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั หรอื14 วนั (แลว้แตก่รณี) ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ และควรจดัท�าหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย

2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สทิธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะ

ประเภทของหุน้ 

3) ก�าหนดใหส้ทิธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ�านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหนึง่หุน้มีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสียง นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงั

ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชมุแลว้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรบัวาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและ

ยงัไมไ่ดมี้การลงมต ิและนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่าระท่ีไดเ้ขา้ประชมุและออกเสียงเป็นตน้ไป

4) ก�าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการลว่งหนา้ 

เพ่ือแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอหรอืไม ่นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ไมค่วรเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไมจ่ �าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อน

การตดัสนิใจ

5) ก�าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ด้

รบัการเสนอช่ือ 

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน

7) ก�าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะ

กรรมการเป็นประจ�า รวมทัง้ใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

8) ก�าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร และแจง้แนวทางดงักลา่วใหท้กุคนในบรษัิทฯ 

ถือปฏิบตัิ และหา้มบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

9) ก�าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

และดแูลใหก้รรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีอยา่งมีนยัส�าคญัในลกัษณะท่ีอาจท�าใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอิสระ ควร

งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders)

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดยในการด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ ยงัไดค้ �านงึถงึ

สทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัตอ่ไปนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังานบรษัิทฯ ตระหนกัวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส�าเรจ็ของการบรรลเุปา้หมายของบรษัิทท่ีมี

คณุคา่ย่ิง จงึเป็นนโยบายของบรษัิทฯ ท่ีจะใหก้ารปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอด

จนการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บรษัิทฯ จงึมีหลกัปฏิบตัดิงันี ้

1) ปฏิบตัติอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน

2) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพพนกังาน และใหค้วามส�าคญัในดา้นการดแูล

สวสัดกิารของพนกังาน

3) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหมี้ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังาน

4) ใหค้วามส�าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถงึและสม�า่เสมอ เพ่ือพฒันาความสามารถ

ของพนกังานใหพ้รอ้มรองรบัการเตบิโตขององคก์ร

5) การแตง่ตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท�าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู ้ความ

สามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้

6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน
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7) ปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั

(2) นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ 

1) ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนินการใด ๆ  ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ 

และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม

2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืน ๆ  โดยสม�่าเสมอ และ

ครบถว้นตามความเป็นจรงิ

3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถงึแนวโนม้ในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้

ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ

4) หา้มไมใ่หแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืด�าเนิน

การใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ

(3) นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ลกูคา้

บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัลกูคา้เป็นอนัดบัแรกโดยสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูคา้อยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอและมุง่เนน้ท่ีจะปฏิบตัิ

ตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้อยา่งโปรง่ใสเทา่เทียมและเป็นธรรม ตลอดจนสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจแก่

ลกูคา้ในการไดร้บัสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพภายใตค้วามปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และใหค้วามส�าคญัในการรกัษาขอ้มลูท่ี

เป็นความลบัของลกูคา้

(4) นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่คูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี ้

บรษัิทฯ มีนโยบายใหพ้นกังานปฏิบตัติอ่คูค่า้ และ/หรอืเจา้หนีท้กุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ซ่ือสตัย ์และไมเ่อารดัเอาเปรยีบคูค่า้ โดยค�านงึ

ถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกิจ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1) ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี ้

2) กรณีท่ีมีขอ้มลูวา่มีการเรยีก หรอืรบั หรอืการจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติเกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค่า้ และ/หรอื 

เจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็

3) ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่ง

หนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

4) ใหค้วามส�าคญัตอ่เจา้หนีเ้สมือนคูค่า้ท่ีมีความส�าคญัย่ิง ดงันัน้ จงึมุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทัง้หลายตามสญัญา

ท่ีมีอยูก่บัเจา้หนีต้ลอดจนไมป่กปิดขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ อนัจะท�าใหเ้จา้หนีเ้กิดความเสียหายและหากมีเหตอุนัจะท�าใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิ

ตามขอ้ผกูพนัในสญัญา บรษัิทฯ จะแจง้เจา้หนีล้ว่งหนา้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ซึง่รวมถงึเง่ือนไขค�า้ประกนั การบรหิารเงินทนุ 

และการผิดนดัช�าระหนีร้ว่มกนั

(5) นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่สงัคมและ/หรอื ชมุชน

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะด�าเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกิจ และสงัคม และยดึมั่นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบรษัิทฯ จะมุง่มั่นในการพฒันาสง่เสรมิและยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม และ

ชมุชนอนัเป็นท่ีท่ีบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ตัง้อยูใ่หมี้คณุภาพชีวิตดีขึน้อยา่งยั่งยืนพรอ้มๆ กบัการเตบิโตของกลุม่บรษัิทฯนอกจากนี ้กลุม่

บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีจะด�าเนินธรุกิจใหมี้การเติบโตไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืน โดยในการด�าเนินธรุกิจบรษัิทฯ ไดว้างแผน

และควบคมุการก่อสรา้งของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย เพ่ือไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่การสง่น�า้เพ่ือการเกษตรและการอปุโภคบรโิภคของชมุ

ชนุในทอ้งถ่ิน 

(6) นโยบายเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายท่ีใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเสรมิสรา้งคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานใหมี้ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ โดยบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ไดด้ �าเนินธรุกิจควบคูไ่ปกบั

การค�านงึถงึผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องชมุชนในทอ้งถ่ิน เพ่ือชว่ยสง่เสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้มของพืน้ท่ีใกลเ้คียงให้

มีความยั่งยืนไปพรอ้มๆ กบัการเตบิโตทางธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

(1) คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส�าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยทัง้ขอ้มลูทางการเงิน

และขอ้มลูท่ีมิใชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามหลกัเกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ซึง่ลว้น

มีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ ดงันีมี้กลไกท่ีจะดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกู

ตอ้ง ไมท่ �าใหส้ �าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ

(2) จะรายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกบัการดแูล

สิง่แวดลอ้มและสงัคมท่ีไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามนโยบาย

ดงักลา่วไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ รายงานประจ�าปี และ website ของบรษัิทฯ เป็นตน้

(3) จะจดัใหมี้การรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีใน

รายงานประจ�าปี

(4) ดแูลใหมี้การเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บรกิารอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไวด้ว้ย

(5) ดแูลใหมี้การเปิดเผยบทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวนครัง้ของการประชมุ และจ�านวน

ครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีท่ีผา่นมา และความเหน็จากการท�าหนา้ท่ี รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพ

อยา่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ�าปี

(6) เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีสะทอ้นถงึภาระหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของแตล่ะ

คน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้จ �านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีเปิดเผย ควรรวมถงึคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะทา่นได้

รบัจากการเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ยดว้ย

(7) นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์ก�าหนดและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีแลว้ คณะกรรมการจะพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางชอ่งทางอ่ืนดว้ย เชน่ website ขอ

งบรษัิทฯ

(8) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทกุทา่นจะตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบถงึการมีสว่นไดเ้สียของตนหรอืของ

บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งซึง่เป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด รวมทัง้ไดป้รบัปรุงและรายงานใหบ้รษัิททราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การมีสว่นไดเ้สียดงักลา่ว 

(9) สนบัสนนุใหบ้รษัิทฯ จดัท�าค�าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบ

การเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้ เพ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในแตล่ะไตรมาสไดดี้ย่ิงขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)

(1) โครงสรา้งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบรษัิทมีจ�านวนอยา่งนอ้ย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดและมีจ�านวน

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ของบรษัิทเป็นผูท้รงคณุวฒิุจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ดา้นธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซึง่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุธุรกิจของบรษัิทฯ โดย

บรษัิทฯ มีคณะกรรมการชดุย่อยอีก 4 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่

ตอบแทนและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอกท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่น

ชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา

กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ทกุทา่นมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ และไมมี่กรรมการอิสระทา่น

ใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา่ 5 บรษัิท รวมทัง้ ไมมี่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทด�ารง

ต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา่ 2 บรษัิท

นโยบายของบรษัิทฯ เก่ียวกบัการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการนัน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก�าหนดวา่ใน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีใหก้รรมการออกจากต�าแหนง่เป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุเป็น

ผูอ้อกจากต�าแหนง่ ทัง้นี ้ กรรมการบรษัิทมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต�าแหนง่ไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด้
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(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 4 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพ่ือกลั่นกรองการด�าเนินงานภายใตข้อบเขตอ�านาจหนา้ท่ี

ท่ีก�าหนดไว ้อนัจะชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการบรษัิท โดยองคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยดงั

กลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นองคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

(3.1) นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

บรษัิทฯ มีเจตนารมณม์ุง่มั่นในอนัท่ีจะรกัษาและคงไวซ้ึง่มาตรฐานระดบัสงูของการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีในบรษัิทฯ โดยยดึหลกั

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีส �าหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รวมทัง้ไดน้ �าหลกัจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ ซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท และไดป้ระชาสมัพนัธท์ั่วทัง้องคก์รใหเ้ป็นท่ี

เขา้ใจมาใชแ้ละถือปฏิบตัเิรือ่ยมา อีกทัง้ยงัไดจ้ดัท�ามาตรฐานการปฏิบตังิานและการด�าเนินงาน (Standard Operating Procedures)เพ่ือ

ใชค้วบคมุการปฏิบตัิงานและการด�าเนินการภายในองคก์ร นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษัิทยงัไดอ้นมุตัิและประกาศใชก้ฎและระเบียบ

ภายในใหม่ๆ  เป็นระยะๆ โดยมุง่พฒันาปรบัปรุงการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง

(3.2) จรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ

บรษัิทฯ ไดจ้ดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทและก�าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิาร

พนกังานปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดัรวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ั่วทัง้องคก์รใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจผา่นระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกสร์วมทัง้ไดต้ิดบอรด์

ประชาสมัพนัธท์ัง้นีเ้พ่ือสง่เสรมิการปฏิบตัติามจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทฯ

จรรยาบรรณดงักลา่วไดร้า่งขึน้ตามหลกัความซ่ือสตัยส์จุรติหลกัความโปรง่ใสหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมทาง

สงัคมท่ีดี

(3.3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

การท�ารายการระหวา่งบรษัิทฯ กบับคุคลใดท่ีเก่ียวโยงกนัอนัอาจน�ามาซึง่ผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กนัไดน้ัน้ จะตอ้งผา่นการพิจารณา

อยา่งถ่ีถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีส �าคญัการเขา้ท�ารายการนัน้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของรายการตามขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทนุ กรรมการ หรอืผูบ้รหิารบรษัิทฯ ทา่นใดท่ีมีสว่นไดเ้สีย หรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งจะไมเ่ขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักลา่ว

ทัง้นี ้ รายการดงักลา่วตอ้งกระท�าขึน้ภายใตเ้ง่ือนไขการคา้ปกตทิั่วไป โดยก�าหนดราคาท่ียตุธิรรมและอยูบ่นพืน้ฐานเสมือนหนึง่

กระท�าโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั (fair and at arms' length basis) และในกรณีท่ีไมส่ามารถก�าหนดราคาได ้บรษัิทฯ จะอา้งอิงตามรายงาน

ของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ เพ่ือก�าหนดราคาท่ีเป็นธรรมทัง้ส �าหรบับรษัิทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

(3.4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะ

กรรมการตรวจสอบ ท�าหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายใน 

(ในดา้นตา่ง ๆ  5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิารความเสี่ยง ดา้นการควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบรหิาร 

ดา้นระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และดา้นระบบการตดิตาม) ท่ีเพียงพอและรายงานคณะกรรมการบรษัิท

การตรวจสอบภายใน

บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระ โดยมีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในควบคมุดแูลกระบวนการตรวจ

สอบภายใน และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพ

ของการควบคมุภายในของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ตามแบบการตรวจสอบประจ�าปีซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพ่ือปรบัปรุงและเพ่ือความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด�าเนิน

งานของกลุม่บรษัิทฯ

ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ �ารงต�าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ



133

 (3.5) ชอ่งทางการแจง้เบาะแส

คณะกรรมการบรษัิทจดัใหมี้แนวทางการด�าเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรอืผูมี้สว่นไดเ้สียผา่น website ขอ

งบรษัิทฯในหวัขอ้รอ้งเรยีนทจุรติ (www.sermsang.com) หรอืรายงานตรงตอ่บรษัิทฯ โดยชอ่งทางในการแจง้เบาะแสก�าหนดใหผ้า่นหวัหนา้

งานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เพ่ือใหร้ายงานตอ่กรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ เพ่ือใหมี้การตรวจสอบขอ้มลูตาม

กระบวนการท่ีบรษัิทฯ ก�าหนดไวแ้ละรายงานตอ่คณะกรรมการ

(3.6) ก�าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยให้

ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ�า และควรมีการทบทวนระบบหรอืประเมินประสิทธิผล

ของการจดัการความเสี่ยงอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเสี่ยงในการ

เปลี่ยนแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส�าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการผิดปกตทิัง้หลาย

(3.7) การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่ม

ในการก�ากบัดแูลกิจการการด�าเนินธรุกิจในลกัษณะ Holding ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการก�าหนดแนวทางการ

ก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มไวใ้นนโยบายการลงทนุ การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานและการบรหิารงานในบรษัิท

ยอ่ยและบรษัิทรว่ม

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการบรษัิท และบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายซึง่เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในธรุกิจของบรษัิทฯ เขา้เป็นตวัแทน

ของบรษัิทเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ เพ่ือก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการและรายงานผลการด�าเนิน

งานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบเป็นรายไตรมาสโดยสดัสว่นตวัแทนของบรษัิทฯ ท่ีเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทยอ่ยและ

บรษัิทรว่มอย่างนอ้ยจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทฯในบรษัิทดงักลา่ว นอกจากนัน้การก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัและการออก

เสียงในวาระท่ีส �าคญัของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิท

ทัง้นี ้การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มในตา่งประเทศของบรษัิทฯ จะเป็นเทา่ท่ีไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรอืระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของตา่งประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคบัของบรษัิทดงักลา่ว และเทา่ท่ีจะไมท่ �าให ้หรอือาจจะไมเ่ป็นผลให้

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มในตา่งประเทศของบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัหิรอืตอ้งด�าเนินการใด ๆ  เพ่ิมเตมินอกเหนือไปจากท่ีตอ้งด�าเนินการ

ตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเทา่ท่ีจะไมท่ �าใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มในตา่งประเทศของบรษัิทฯ อาจจะเสยีสทิธิประโยชน์

ใด ๆ ท่ีพงึไดร้บัตามกฎหมายตา่งประเทศ

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี บรษัิทฯ ไม่สามารถด�าเนินการใหบ้รษัิทย่อย และ/หรอืบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีไ้ด ้

เน่ืองจากขอ้จ�ากดัทางกฎหมายของประเทศท่ีบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ ตัง้อยูต่ามท่ีกลา่วมาขา้งตน้ บรษัิทฯ จะด�าเนิน

การใหมี้มาตรการอ่ืนท่ีเทียบเทา่เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ มีกลไกการก�ากบัดแูลท่ีท�าใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรบัผิด

ชอบการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มท่ีประกอบธรุกิจหลกัของบรษัิทฯ ไดเ้สมือนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของบรษัิทฯ รวมทัง้จดั

ใหมี้มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษัิทดงักลา่วเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน ์ในเงินลงทนุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ย และ/

หรอืบรษัิทรว่ม ท่ีประกอบธรุกิจหลกัของบรษัิทฯ นัน้ ใหมี้ความหมายตามนิยามท่ีก�าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 

39/2559 และฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

(4) การประชมุของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย

(4.1) คณะกรรมการบรษัิท

บรษัิทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม�่าเสมออยา่งนอ้ย 4 ครัง้ในแตล่ะปี เป็นรายไตรมาส ซึง่จะไดมี้การก�าหนด

และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ทัง้นี ้การอทิุศตนใหแ้ก่บรษัิทฯ ของกรรมการแตล่ะทา่นนัน้ ไมค่วรมุง่เนน้เพียงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชมุเทา่นัน้ แตค่วรจะ

รวมไปถงึผา่นทางการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ค�าแนะน�า ประสบการณ ์และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพ่ือยงัประโยชนเ์พ่ิมขึน้แก่ธรุกิจของ

กลุม่บรษัิทฯ

(4.2) คณะกรรมการบรหิาร

บรษัิทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารอยา่งสม�่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่จะไดมี้การก�าหนดและแจง้ใหท้ราบลว่ง

หนา้

ทัง้นี ้การอทิุศตนใหแ้ก่บรษัิทฯ ของกรรมการบรหิารแตล่ะทา่นนัน้ ไมค่วรมุง่เนน้เพียงการใชเ้วลาเขา้รว่มการประชมุเทา่นัน้ แต่

ควรจะรวมไปถงึผา่นทางการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ค�าแนะน�า ประสบการณ ์และเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพ่ือยงัประโยชนเ์พ่ิมขึน้แก่ธรุกิจ

ของกลุม่บรษัิทฯ
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(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม�่าเสมอ อยา่งนอ้ย 4 ครัง้ในแตล่ะปี เป็นรายไตรมาสซึง่จะไดมี้การ

ก�าหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

บรษัิทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่จะไดมี้การก�าหนดและแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้

(4.5) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

บรษัิทฯ จะจดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่จะไดมี้การก�าหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บรษัิทฯ ไดก้�าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือรว่มกนัพิจารณาและสรุปผลการ

ประเมินงานและน�ามาทบทวนการปฏิบตังิาน ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ และรว่มกนัหาแนวทางปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือใหก้ารท�างานของคณะ

กรรมการมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ โดยบรษัิทฯ ไดก้�าหนดใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการ

ทัง้คณะ

(6) คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

(6.1) จดัใหค้า่ตอบแทนของกรรมการใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเปรยีบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม ประสบการณ ์ภาระ

หนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ

แตล่ะคน กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ เชน่ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ยควรไดร้บัคา่ตอบแทน

เพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย

(6.2) จดัใหค้่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนด และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ โดยระดบัคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจจะสอดคลอ้งกบัผลการ

ปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะคนและตอ้งค�านงึถงึผลประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้ไดร้บั

(6.3) กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารทัง้หมดหรอืคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลกรรมการและผู้

บรหิารเป็นประจ�าทกุปีเพ่ือน�าไปใชใ้นการพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัลว่งหนา้

กบักรรมการและผูบ้รหิารตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซึง่รวมถงึผลปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคเ์ชิงกล

ยทุธใ์นระยะยาว การพฒันาผูบ้รหิาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ และประธานกรรมการ

ควรเป็นผูส้ื่อสารผลการพิจารณาใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารทราบ

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

(7.1) สง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก�ากบัดแูลกิจการของบ

รษัิทฯ เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรม

และใหค้วามรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบรษัิทฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก

(7.2) ทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ

ใหม ่รวมถงึการจดัแนะน�าลกัษณะธรุกิจ และแนวทางการด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่

6.2 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกจิของบริษัท (Code of Conduct)
(1) นโยบาย

จรรยาบรรณของบรษัิทฯ ใชส้ �าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืทกุบรษัิท และทกุระดบัไมว่า่บคุคลดงั

กลา่วจะไดล้งนามรบัทราบหรอืไม่

(2) การปฏบิตัติามกฎหมาย

วตัถปุระสงคข์องกลุม่บรษัิทฯ คือ การท�าธรุกิจโดยชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งเป็นไปตามขอ้ก�าหนดตา่ง ๆ และเคารพในสทิธิของผูค้า้

หรอืคูค่า้ และลกูคา้ของกลุม่บรษัิทฯ

(3) จรรยาบรรณของบริษัทประกอบดว้ย

3.1 การปฏบิตัตินตามระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ และค�าส่ังตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมขึน้จากระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่งอ่ืน ๆ ของกลุม่บรษัิทฯ หากขอ้ความในระเบียบขอ้บงัคบั 

ประกาศ หรอืค�าสั่งใด ๆ  ขดัแยง้กบัขอ้ความในจรรยาบรรณ ใหใ้ชข้อ้ความในจรรยาบรรณนีแ้ทนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของ

กลุม่บรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค�าสั่งตา่ง ๆ ของกลุม่บรษัิทฯ และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป
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กลา่วคือ

3.1.1 ตอ้งสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัติามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค�าสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืหนงัสือเวียนของกลุม่บรษัิทฯ 

ซึง่ประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั

3.1.2 ตอ้งปฏิบตังิานในหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติและเท่ียงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตกุารณท่ี์อาจก่อใหเ้กิดความเสีย

หายแก่ช่ือเสียง และทรพัยส์นิของกลุม่บรษัิทฯ โดยเรว็

3.1.3 ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรต ิและใหค้วามนบัถือตอ่ผูร้ว่มงาน

3.1.4 ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ วิรยิะอตุสาหะ รกัษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของกลุม่บรษัิทฯ เพ่ือเป็นแบบ

อยา่งอนัดีใหแ้ก่พนกังานโดยทั่วไป เพ่ือใหก้ลุม่บรษัิทฯ มีความกา้วหนา้ และเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามครรลองธรรม

3.1.5 ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนแ์ละความลบัของกลุม่บรษัิทฯ ของลกูคา้ หรอืท่ีเก่ียวกบักิจการใด ๆ ท่ีกลุม่บรษัิทฯ ไมพ่งึเปิด

เผยโดยเครง่ครดั การเผยแพรข่า่วสารตา่ง ๆ อนัเก่ียวกบัธรุกิจการเงินและตวับคุคลของกลุม่บรษัิทฯ จะตอ้งกระท�าตามแนวทางท่ีถกูตอ้ง

เหมาะสมท่ีไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ และตอ้งกระท�าดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานของกลุม่

บรษัิทฯ และภายหลงัจากพน้สภาพของพนกังานของกลุม่บรษัิทฯ พนกังานทกุคนตกลงจะรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วขา้งตน้ไว้

เป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในเรื่องอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้บักลุ่มบริษัทฯ 

พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ ตามท่ีเกิดขึน้จรงิทกุประการ

3.1.6 ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและปอ้งกนัทรพัยส์ินของกลุม่บรษัิทฯ โดยมิใหเ้สียหายหรอืสญูหายไม่วา่จากบคุคลหรอืจากภยั

พิบตัใิด ๆ เทา่ท่ีสามารถจะท�าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมทัง้ไมน่ �าสิ่งของใด ๆ ไมว่า่อปุกรณห์รอืทรพัยส์นิของกลุม่บรษัิทฯ ไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั

หรอืเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้นท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ 

3.1.7 บรหิารงานโดยยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้สง่เสรมิใหมี้คณุธรรมและจรยิธรรมในทกุระดบัของกลุม่บรษัิทฯ 

ตลอดจนสอดสอ่งดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในกลุม่บรษัิทฯ 

3.1.8 ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด มีความยตุธิรรม ไมมี่อคติ

3.1.9 ตอ้งพรอ้มท่ีจะท�างานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ่ื้น

3.1.10 ตอ้งปฏิบตัติาม ตลอดจนตอ้งสนบัสนนุ และชว่ยควบคมุก�ากบัพนกังานในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบตัติามระเบียบ วินยั และ

ขอ้ก�าหนดของกลุม่บรษัิทฯ ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรข์องกลุม่บรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั 

เพ่ือใหก้ารใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอรข์องกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลขิสทิธ์ิ หรอืกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ปอ้งกนัมิใหเ้กิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องกลุม่บรษัิทฯ

3.2 ข้อไม่พงึปฏบิตัิ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่บรษัิทฯ ทกุคน พงึงดเวน้ไมป่ฏิบตัิหรอืประพฤติตนไปในทางท่ีจะน�าไปสูค่วามเสื่อมเสีย

ของกลุม่บรษัิทฯ และของตนเอง กลา่วคือ

3.2.1 ใชเ้วลาท�างานของกลุม่บรษัิทฯ ไปท�าอยา่งอ่ืน หรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตวั

3.2.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของกลุม่บรษัิทฯ ไมว่า่จะท�าเพ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรอื

ผูอ่ื้น หรอืเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ �านาจครอบง�าการจดัการ ซึง่อาจเป็นผลเสียหายตอ่กลุม่บรษัิทฯ ไมว่า่โดยตรงหรอืออ้ม

3.2.3 ประพฤติตนไปในทางท่ีอาจท�าใหเ้สื่อมเสียตอ่ต�าแหนง่หนา้ท่ีและเกียรตคิณุของกลุม่บรษัิทฯ

3.2.4 แจง้หรอืใชข้อ้ความท่ีเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิท่ีควรแจง้ตอ่กลุม่บรษัิทฯ

3.2.5 ท�างานดว้ยความประมาทเลนิเลอ่ กระท�าการใด ๆ  อนัไมเ่หมาะสมแก่การปฏิบตัหินา้ท่ีของตนเองเพ่ือใหง้านลลุว่งไปโดย

ถกูตอ้งและสจุรติ

3.2.6 ปกปิด หรอืบดิเบือนความจรงิเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ่ื้น ซึง่อาจจะเป็นผลเสียหายตอ่กลุม่บรษัิทฯ 

ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม

3.2.7 ขดัขวาง หรอืกระท�าการใด ๆ  อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตังิานโดยชอบของผูมี้อ �านาจหนา้ท่ีในกลุม่บรษัิทฯ หรอืออกค�า

สั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบตัใินทางมิชอบหรอืผิดจรยิธรรม

3.2.8 ท�าผิดกฎหมายแพง่และกฎหมายอาญาอนัสง่ผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไมก็่ตาม

3.2.9 เปิดเผยคา่จา้งหรอืเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรอืของผูอ่ื้น ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไมก็่ตาม

3.2.10 เรยีกรบั หรอืยินยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ่ื์นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คูค่า้ คูแ่ขง่ หรอืบคุคลอ่ืนใด ท่ีท�าธรุกิจกบักลุม่

บรษัิทฯ หรอืการเลีย้งรบัรอง ซึง่พิสจูนไ์ดว้า่เกินกวา่ความเหมาะสม ยกเวน้ของขวญัตามประเพณีนิยม หรอืการเลีย้งรบัรองทางธรุกิจตาม

ปกต ิหรอืคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิธรุกิจอนัน�ามาซึง่ช่ือเสียงทางการคา้ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม
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3.2.11 ใหส้นิบน และ/หรอื การกระท�าใด ๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่กลุม่บรษัิทฯ และ/หรอืการคอรร์ปัชั่น ไมว่า่โดยตรงหรอื

ผา่นบคุคลท่ีสาม และ/หรอื ใชอิ้ทธิพลอยา่งไมถ่กูตอ้งตอ่ตวัแทนของรฐั ลกูคา้หรอืคูค่า้ ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแยง้ตอ่นโยบายของกลุม่บรษัิทฯ

3.2.12 กระท�าการเพ่ิมเติม ตดัทอนหรอืแกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในบนัทกึหรอืขอ้มลูใดๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลง หรอืบดิเบือนผลการ

ด�าเนินงาน และการบนัทกึบญัชีใหผิ้ดไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา ไมว่า่เพ่ือจดุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม

3.2.13 ช�าระเงิน หรอืจดัการทางธรุกิจโดยมีเจตนา หรอืท�าใหเ้ขา้ใจไดว้า่สว่นหนึง่ของการช�าระเงิน หรอื

การจดัการทางธรุกิจนัน้ ๆ มีจดุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบใุนเอกสารเพ่ือการช�าระเงินหรอืการจดัการทาง

ธรุกิจ

3.2.14 เป็นบคุคลท่ีมีหนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืมีเหตผุลอยา่งหนึง่อยา่งใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้า่มีหนีส้นิลน้พน้ตวั

3.2.15 ไมร่กัษาขอ้มลูทางทรพัยส์นิทางปัญญาของกลุม่บรษัิทฯ หรอืท่ีบรษัิทไดม้าจากการปฏิบตัหินา้ท่ีของพนกังาน

3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น

3.2.17 กระท�าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นโดยมิชอบ

3.2.18 ใหห้นว่ยงานท่ีไมใ่ชส่ายจดัซือ้ขอการสนบัสนนุจากผูค้า้หรอืคูค่า้ (หากมีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งขอการสนบัสนนุดงักลา่ว

เพ่ือประโยชนข์องกลุม่บรษัิทฯ ใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ หารอืกบัสายจดัซือ้เพ่ือเป็นผูร้บัผิดชอบด�าเนินการ ยกเวน้ การจดักิจกรรมรว่มทางการ

ตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธรุกิจเป็นผูร้บัผิดชอบ)

3.2.19 กระท�าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอือ้อ �านวยแก่บคุคลใด ๆ ท่ีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรอืเขา้ถงึ หรอืรบกวนระบบ

คอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอรข์องกลุม่บรษัิทฯ โดยมิชอบ หรอืโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากกลุม่บรษัิทฯ หรอืจงใจ 

สนบัสนนุ ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรอืมีอยูซ่ึง่การกระท�าผิดของผูใ้หบ้รกิาร ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์หรอืกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรอืกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง

3.2.20 ใชข้อ้มลูภายใน เพ่ือประโยชนข์องตนหรอืบคุคลอ่ืนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิทฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอ่ืน 

เพ่ือประโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิทฯ

(4) ขัน้ตอนการลงโทษทางวนัิย

4.1 การฝ่าฝืนท่ีไมร่า้ยแรง: บคุคลดงักลา่วจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่จะระบลุกัษณะของการฝ่าฝืนรวมทัง้มลู

เหตท่ีุอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสบคุคลดงักลา่วโตแ้ยง้ขอ้กลา่วหาดงักลา่วตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หากไมส่ามารถแกปั้ญหา

ได ้ใหน้ �าเสนอเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรหิาร เพ่ือพิจารณา และใหถื้อค�าตดัสนิของคณะกรรมการวินยัเป็นท่ีสิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืน

เป็นครัง้ท่ีสอง หรอืบคุคลดงักลา่วไมแ่กไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามท่ีไดร้บัหนงัสือเตือนนัน้ บคุคลดงักลา่วจะถกูลงโทษทาง

วินยัอยา่งเครง่ครดั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งได้

4.2 การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึง่รวมถงึการฝ่าฝืนดงัตอ่ไปนี ้เชน่ การใหห้รอืการรบัสนิบน การฉอ้โกง การเปิดเผยขอ้มลูความลบั หรอืทรพัยส์นิ

ทางปัญญาของบรษัิท ตอ่บคุคลท่ีสาม และการกระท�าใด ๆ ท่ีเสื่อมเสียตอ่เกียรตคิณุของบรษัิท หรอืปกปิดหรอืไมร่ายงานขอ้มลู การหารอื 

หรอืเอกสารส�าคญัใด ๆ  ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา บรษัิทอาจพิจารณาเลกิจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชย และโดยไมจ่ �าเป็นตอ้งออกหนงัสอืเตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรก่อน


