จริยธรรม
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีจรรยาบรรณของบริษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ได้ทราบและเข้าใจมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนที่บริษทั คาดหวัง และยึดถือปฏิบัติจนเป็ นหลักประจาใจในการ
ทางาน ตั้งแต่การปฏิบัติต่อ บริษทั /ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้าและประชาชน คู่คา้ /เจ้าหนี้/ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม
และรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษทั ทั้งในระดับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ ต้บังคับบัญชา และผูร้ ่วมงาน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษทั จะทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย จานวนกรรมการที่เพียงพอต่อการดาเนินภารกิจของบริษทั มีกรรมการอิสระที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็ นมืออาชีพที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จานวนอย่างน้อยสามคน และต้องไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
2. คณะกรรมการบริษทั มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั จะไม่เข้า
ไปเกีย่ วข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการ
ติดตามการบริหารงานเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการ ที่เหมาะสมได้นามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ และที่
สาคัญคือต้องมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวัง
ผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ พร้อมทั้งต้องทารายงานรับรอง
ความเป็ นอิสระของตนเอง เมื่อได้รับการแต่งตั้ง เป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งเลขานุการบริษทั หรือเลขานุการคณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่างมี
เป้ าหมาย โดยไม่ข้ นึ กับหน่วยงานใด หรือของบุคคลใดภายในบริษทั เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นระยะ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริษทั ออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ออกโดยการจับสลาก ส่วนในปี ที่สามและปี หลัง ๆ ต่อไป ให้
เลือกกรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการ
เลือกตั้งใหม่โดยผูถ้ ือหุ้นของบริษทั

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกลไกที่สาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นอิสระอย่าง
น้อยสามคน และไม่เกินห้าคน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี /การเงิน เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั และสอบทานให้บริษทั มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เกีย่ วข้อง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีที่
เกิดรายการที่เกีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษทั จานวนหนึ่งทาหน้าที่กาหนด นโยบาย กลยุทธ์ และกรอบใน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงควบคุม กากับดูแลให้มีการกาหนดปัจจัยความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่สาคัญ
สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษทั ติดตามการนาไปปฏิบัติ และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และผลการดาเนินการ
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงของบริษทั มีความเพียงพอเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และสามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษทั จานวนหนึ่งทาหน้าที่พิจารณากาหนด หลักเกณฑ์และกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้อย่างโปร่งใส
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ที่เป็ นอิสระจานวนหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณา
นาเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของกรรมการบริษทั รวมทั้งกรรมการชุดย่อย หรือ
บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
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หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการบริษทั
กาหนดวิสัยทัศน์ของบริษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ทางการเงิน และแผนงาน
ต่างๆ ของบริษทั พร้อมทั้งดูแล ติดตามฝ่ ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
ควบคุม ดูแลให้บริษทั มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการบริหาร และการสอบบัญชี และให้ความ
มัน่ ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเชื่อถือได้
ควบคุม ดูแลให้บริษทั มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง และติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนติดตามให้แน่ใจว่า คณะกรรมการ บริษทั มีการปฏิบัติตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับบริษทั ให้มีความถูกต้องและ
ยุติธรรม
กาหนดให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย อย่าง
สม่าเสมอและครอบคลุมทุกด้าน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั กา หนดให้มีการประชุมอย่างสม่า เสมอ เดือนละหนึ่งครั้งและตามความจาเป็ น
กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาโดยสม่าเสมอ
บริษทั จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ และ
อภิปรายปัญหาสาคัญอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง
กรรมการที่อาจมีความเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและควรงดออกเสียง หรือให้
ความเห็นในเรื่องนั้นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั โดยสม่า เสมอทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง)
รายบุคคล (แบบไขว้) และการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของปี งบประมาณ และ
นามาเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
2. คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั อย่างมีหลักเกณฑ์ และทาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็ นระยะๆ โดยคานึงถึง ความรับผิดชอบของตนและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความ
คาดหวังของบริษทั ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษทั ควรเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กรรมการทุกคน
และผูบ้ ริหารทั้งในแง่การกากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการและผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอแนวทางในการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
คานึงถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งสถานะความเข้มแข็งทางการเงินของบริษทั และ
ความสอดคล้องระหว่างวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานกับการบรรลุเป้ าหมาย และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
การควบคุมภายใน
บริษทั กาหนดนโยบายการควบคุมภายใน และกากับให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี มีการติดตามประเมินผลฝ่ ายบริหารในการนานโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลจัดให้มีระบบ
ตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยูน่ ้ นั มีการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดาเนินงานที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษทั ได้พฒั นาระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในที่กาหนดโดย The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั กาหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management
(ERM)) เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ พร้อมทั้งหามาตรการป้ องกันและแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ได้แก่ การกาหนดนโยบายและบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงโดยกาหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีความสาคัญเพื่อให้ความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนระบบ หรือประเมิน
ประสิทธิผลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั นอกจากนี้บริษทั ยังได้
กาหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องจัดทารายงานการเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ขดั กันกับผลประโยชน์ของบริษทั

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทาง
การเงิน ซึ่งมีความสาคัญต่อการบริหารงานและตัดสินใจดาเนินการใดๆ สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย บริษทั จึงมีหน้าที่ให้
ข้อมูลแก่ผทู้ ี่เกีย่ วข้องทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม ด้วยข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา และดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
บริษทั จัดให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพื่อสื่อสารกับเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกีย่ วข้องได้
ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการ
ดาเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษทั ผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และทันเวลา

สิทธิของเจ้ าของกิจการ / ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุ้น ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั อาทิ สิทธิในการประชุมผูถ้ ือหุ้น การแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั สิทธิในการได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษทั มีการเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมต่อเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุ้น โดยกาหนดไว้ใน นโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในระเบียบข้อบังคับ
ของบริษทั ตลอดจนจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
สิทธิของผู้มสี ่ วนได้เสีย
บริษทั ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อันได้แก่ เจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ลูกค้า
ประชาชน คู่คา้ /เจ้าหนี้/ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้างความมัน่ คง และความยัง่ ยืนของบริษทั ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแล
ให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมัน่ ได้ว่า สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและจรรยาบรรณของบริษทั ที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

