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ส่ วนที่ 1
บททัว่ ไป
วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็ นผูน้ ำในกำรจำหน่ำย เหล็กกล้ำเกรดพิเศษ และให้บริ กำรอบชุ บสุ ญญำกำศ แก่อุตสำหกรรมโลหะกำรใน
ประเทศไทย

To be the leading supplier of special steels and vacuum heat treatment to the metalworking
industry in Thailand.
พันธกิจ (Mission) :
- ส่ งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริ กำรที่มีคุณภำพสู ง เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำ
Provide innovative and superior quality products and services to ensure the customers’ highest
satisfaction
- พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนประสิ ทธิ ภำพและทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน
ต้นทุน
Continuous improvement in operation efficiency and human resources to enhance cost competitiveness
- ดำรงไว้ซ่ ึงกำรกำกับดูแล สิ่ งแวดล้อม สังคม และ องค์กรแห่งธรรมำภิบำล
Maintain excellent environment, social and corporate governance (ESG)

ค่ านิยมองค์ กร (Core Values) :
- คุณภำพต้องมำก่อน (Quality comes first)
- บุคลำกรต้องสำมำรถ (Competence of people for success)
- คำสัญญำต้องยึดมัน่ (Commitment to customers and partnership)
- นวัตกรรมต้องริ เริ่ ม (Innovation by initiatives)
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ส่ วนที่ 2
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Policy)
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ที่ดีวำ่ เป็ นสิ่ งสำคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน ซึ่ งจะนำไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ตั้งแต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้เห็นควรให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
ขึ้ น โดยครอบคลุ ม เนื้ อ หำหลัก กำรส ำคัญ ตั้ง แต่ โ ครงสร้ ำ ง บทบำท หน้ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริ หำรงำนของผูบ้ ริ หำรอย่ำงโปร่ งใส ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรองค์กรทำให้เกิดควำมเชื่ อมัน่ ว่ำกำรดำเนิ นงำนใดๆ ของบริ ษทั จะเป็ นไปด้วยควำม
เป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย
เพื่อให้บริ ษทั มีควำมน่ำเชื่ อถือสำหรับผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย และเพื่อประโยชน์ในกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้งภำคธุ รกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลำดทุน และสังคม
โดยรวม บริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่ งจัดทำโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิ บตั ิตำมหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี โดยครอบคลุ ม
หลักปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3 เสริ มสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิ ทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสู งและกำรบริ หำรบุคลำกร
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและกำรประกอบธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมและกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ น้
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำที่ตอ้ งกำกับดูแลให้
องค์กรมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย
2) กำรก ำหนดกลยุ ท ธ์ นโยบำยกำรด ำเนิ น งำน ตลอดจนกำรจัด สรรทรั พ ยำกรส ำคัญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย
3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลบริ ษทั ให้นำไปสู่ ผลกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี (Governance outcome) อย่ำง
น้อย ดังต่อไปนี้
1) สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
2) ประกอบธุ รกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรื อลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม
4) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะยึดหลักปฏิ บตั ิ ดงั ต่อไปนี้ ในกำรกำกับดู แลบริ ษทั ให้นำไปสู่ ผลกำรกำกับดู แล
กิจกำรที่ดี
1.2.1 คณะกรรมกำรจะคำนึงถึงจริ ยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญ นอกเหนือจำกผล
ประกอบกำรทำงกำรเงิน
1.2.2 คณะกรรมกำรจะประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับดู แลกิ จกำรเพื่อขับเคลื่ อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม
1.2.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ที่แสดงถึงหลักกำรและ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อำทิ จรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิจ เป็ นต้น
1.2.4 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มีกำรสื่ อสำรเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มี
กลไกเพี ย งพอที่ เอื้ อให้มี ก ำรปฏิ บ ตั ิ จริ ง ตำมนโยบำยข้ำ งต้น ติ ดตำมผลกำรปฏิ บ ตั ิ และทบทวน
นโยบำยและกำรปฏิบตั ิเป็ นประจำ
 หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมกำรจะดู แลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(Duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย
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ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนนโยบำยหรื อแนวทำงที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมี กระบวนกำร
อนุ มตั ิกำรดำเนิ นงำนที่สำคัญ เช่น กำรลงทุน กำรทำธุ รกรรมที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ กำรทำ
รำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำ/จำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงินปั นผล เป็ นต้น
 หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำร และกำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน
ตลอดจนติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.4.1 คณะกรรมกำรจะจัดทำกฎบัตรหรื อนโยบำยกำรกำกับดู แลกิจกำรของคณะกรรมกำร ที่ระบุหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใช้อำ้ งอิงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรทุกคน และ
จะจัดให้มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละครั้ง รวมทั้งทบทวนกำรแบ่งบทบำท
หน้ำที่คณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และฝ่ ำยจัดกำร อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงขององค์กร
1.4.2 คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ของตน และมอบหมำยอำนำจกำรจัดกำรบริ ษทั ให้แก่
ฝ่ ำยจัดกำร โดยทำกำรบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ดี กำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็ นกำร
ปลดเปลื้องหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องติดตำมดู แลฝ่ ำยจัดกำร
ให้ปฏิ บตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรอำจพิจำรณำแบ่งออกเป็ น ดังนี้
เรื่ องที่ควรดูแลให้มีกำรดำเนินกำร
หมำยถึ ง เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมกำรเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ให้ มี ใ นกำรด ำเนิ น กำรอย่ำ งเหมำะสม ทั้ง นี้
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูเ้ สนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำได้ ซึ่ งได้แก่เรื่ องดังต่อไปนี้
ก. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักในกำรประกอบธุ รกิจ
ข. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. กำรดู แลโครงสร้ ำ ง และกำรปฏิ บตั ิ ของคณะกรรมกำร ให้เหมำะสมต่ อกำรบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ และ
เป้ ำหมำยหลักในกำรประกอบธุ รกิจ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ง. กำรสรรหำ พัฒนำ กำหนดค่ำตอบแทน และประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
จ. กำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
เป้ำหมำยหลักขององค์กร
เรื่ องที่ดำเนินกำรร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร
หมำยถึ ง เรื่ องที่คณะกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรจะพิจำรณำร่ วมกันโดยฝ่ ำย
จัดกำรเสนอให้คณะกรรมกำรเห็ นชอบ ซึ่ งคณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้นโยบำยภำพรวมสอดคล้องกับ
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วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยหลักในกำรประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำร ไปดำเนิ นกำรโดย
คณะกรรมกำรติดตำมและให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็ นระยะๆ ตำมที่เหมำะสม ซึ่ งได้แก่
เรื่ องดังต่อไปนี้
ก. กำรกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ ำหมำย แผนงำนประจำปี
ข. กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน
ค. กำรกำหนดอำนำจดำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยจัดกำร
ง. กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรั พ ยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่ น นโยบำยและ
แผนกำรบริ หำรจัดกำรบุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จ. กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ฉ. กำรดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มีควำมน่ำเชื่อถือ
เรื่ องที่คณะกรรมกำรไม่ควรดำเนินกำร
หมำยถึง เรื่ องที่คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลระดับนโยบำย โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
และฝ่ ำยจัดกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำร ซึ่ งได้แก่เรื่ องดังต่อไปนี้
ก. กำรจัดกำร (Execution) ให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนที่ คณะกรรมกำรอนุ ม ัติ แล้ว ทั้ง นี้
คณะกรรมกำรควรปล่ อยให้ฝ่ ำยจัดกำรรั บ ผิดชอบกำรตัดสิ นใจดำเนิ นงำน กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรรั บ
บุ ค ลำกรเข้ำ ท ำงำน ฯลฯ ตำมกรอบนโยบำยที่ ก ำหนดไว้และติ ดตำมดู แลผล โดยไม่ แทรกแซงกำร
ตัดสิ นใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็ น
ข. เรื่ องที่ ขอ้ กำหนดห้ำมไว้ เช่ น กำรอนุ มตั ิ รำยกำรที่ กรรมกำรมี ส่วนได้เสี ย เป็ นต้น ในกำรนี้ บริ ษทั ได้
ก ำหนดให้เรื่ องดัง ต่ อไปนี้ เป็ นอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ในกำร
พิจำรณำ และ/หรื อ อนุมตั ิ
1. พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดใน พระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกำศ
ข้อบังคับและ/หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับตำแหน่ งกรรมกำร ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะ
เหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ
2. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุ ดย่อย โดยพิจำรณำจำกคุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ประกำศข้อบัง คับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั ต่อไป
3. พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่งมีอำนำจผูกพันบริ ษทั ได้
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4. แต่งตั้งบุ คคลอื่ นใดให้ดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุ มของคณะกรรมกำร หรื ออำจมอบ
อ ำนำจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วมี อ ำนำจและ/หรื อ ภำยในเวลำตำมที่ ค ณะกรรมกำรเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจนั้นๆได้
5. พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรทำรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี ที่รำยกำร
ดังกล่ ำวจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จำกที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำม
ประกำศข้อบังคับและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณี ที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมที่ประกำศข้อบังคับและ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์
7. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกันให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เมื่อเห็นได้วำ่ บริ ษทั มีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่ นนั้น และรำยงำนกำรจ่ำยเงิ นปั นผลดังกล่ำวให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทรำบในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครำว
ต่อไป
8. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรณี ที่ตำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรว่ำงลง
9. มี หน้ำที่ กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั กลยุทธ์ ธุรกิ จ งบประมำณ
ประจำปี และกำกับควบคุ มดู แลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ กำหนดไว้อย่ำ งมี
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
10. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นสำระสำคัญต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่ งใส
11. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เป็ นประจำ
ทุกปี
12. กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
13. พิจำรณำตัดสิ นในเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุ รกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำร
บริ หำร กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
14. กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุ มตั ิในกำรทำธุ รกรรม และกำรดำเนิ นกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของ
บริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตำมควำมเหมำะสม และเป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็ นคู่มือ
อำนำจดำเนินกำรและให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรอง
งบกำรเงินดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
16. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผูถ้ ื อ
หุ น้ ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้ง
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17. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยกำรทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำน
ของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมในเรื่ องที่สำคัญๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิ บตั ิที่ ดี
สำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
19. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตั ิโดยรวม
20. ดำเนินกำรให้บริ ษทั นำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน
21. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และกำรปรับ
ใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วำ่ บริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยควำมเป็ นธรรม และสนับสนุ นให้มีกำรสื่ อสำรไปสู่ ทุกคนในบริ ษทั ให้ได้ทรำบและยึดถือ
อย่ำงจริ งจัง
22. กรรมกำรที่เป็ นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระในกำรพิจำรณำกำหนดกลยุทธ์ กำรบริ หำรงำน กำร
ใช้ทรั พยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรกำหนดมำตรฐำนในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งพร้ อมที่ จะ
คัดค้ำนกำรกระทำของฝ่ ำยจัดกำรหรื อกรรมกำรอื่น ในกรณี ที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
ควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำย
23. จัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมู ลต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่ มอย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
เชื่อถือได้ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน
24. จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งสำมำรถประเมิน ติดตำม และ
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญได้
25. จัดให้มีเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำง ๆของคณะกรรมกำร และช่วยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
26. จัดให้มีจรรยำบรรณธุ รกิจของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ พนักงำน เพื่อเป็ นมำตรฐำนแนวทำงในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั
27. จัดให้มีกำรกำหนดแผนกำรสื บทอดตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั
28. จัดให้มีกำรทบทวนปรับปรุ งนโยบำยและแผนงำนที่สำคัญต่ำง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และเหมำะสมกับสภำพ
ธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ
29. จัดให้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) เป็ นประจำทุกปี
30. สำมำรถแสวงหำควำมเห็ นทำงวิชำชี พเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จด้วยกำรว่ำจ้ำงที่ ปรึ กษำภำยนอกด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
31. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของบริ ษทั ตำมที่ผถู ้ ือหุน้ มอบหมำย
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32. กรรมกำรอิ สระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษ ทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
33. กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร กำรอบรมส ำหรั บกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
นโยบำยในกำรส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรู ้ แก่กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งหลักสู ตรกำรอบรมภำยในและ
ภำยนอกบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรทุกท่ำนต้องได้รับกำรฝึ กอบรม เพื่อให้เข้ำใจกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง ให้ค วำมสำคัญในกำรเข้ำ ร่ วมอบรมหรื อ
สัมมนำในหลักสู ตรต่ำง ๆ หรื อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้ผ่ำนกำร
อบรมหลักสู ตรกับสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสู ตร Director
Certification Program (DCP) หลั ก สู ตร Director Accreditation Program (DAP) หลั ก สู ตร Audit
Committee Program ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ยัง ได้มี ก ำรส่ ง กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเข้ำ ร่ วมอบรมหลัก สู ตรต่ ำ ง ๆ
ตำมที่ IOD และสถำบันอื่น ๆจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 2: กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของบริษัททีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
 หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมกำรจะกำหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั (Objectives) เป็ นไปเพื่อ
ควำมยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ท้ งั บริ ษทั ลูกค้ำ ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย และสังคมโดยรวม
2.1.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลให้บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ ำหมำยหลัก (Objectives) ที่
ชัดเจน เหมำะสม สำมำรถใช้เป็ นแนวคิดหลักในกำรกำหนดรู ปแบบธุ รกิ จ (Business model) และ
สื่ อสำรให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยจัดทำเป็ น วิสัยทัศน์ และ ค่ำนิยมของ
องค์กร (Vision and Core values) หรื อ วัตถุประสงค์และหลักกำร (Principles and Purposes) หรื ออื่น
ๆ ในทำนองเดียวกัน
2.1.2 ในกำรบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรื อเป้ ำ หมำยหลัก คณะกรรมกำรจะกำหนดรู ป แบบธุ รกิ จ (Business
model) ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ท้ งั แก่ บริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และสังคมโดยรวม ควบคู่กนั ไป
โดยพิจำรณำถึง
1) สภำพแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรนำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม
2) ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3) ควำมพร้อม ควำมชำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั
4) วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งบริ ษทั
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5) กลุ่มลูกค้ำหลักของบริ ษทั
6) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรหรื อ แข่ ง ขัน ด้ว ยกำรสร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ ให้ บ ริ ษ ัท และลู ก ค้ำ (Value
proposition)
7) ควำมสำมำรถในกำรดำรงอยูข่ องบริ ษทั ในระยะยำว ภำยใต้ปัจจัยทั้งโอกำสและควำมเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.1.3 คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มค่ำนิ ยมขององค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ควำมรับผิดชอบในผล
กำรกระทำ (Accountability) ควำมเที่ยงธรรม (Integrity) ควำมโปร่ งใส (Transparency) ควำมเอำใจ
ใ ส่ รั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมแล ะ สิ่ งแ วดล้ อ ม (Due consideration of social and environmental
responsibilities) เป็ นต้น
2.1.4 คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มกำรสื่ อสำรและเสริ มสร้ ำงให้ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในกำรตัดสิ นใจและกำรดำเนิ นงำนของบุ คลำกรในทุกระดับ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
 หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/
หรื อ ประจำปี ของบริ ษทั สอดคล้องกับกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั โดยมีกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย
2.2.1 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้กำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั โดยคำนึ งถึ งปั จจัยแวดล้อมของบริ ษทั ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกำส
และควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และ
กลยุทธ์สำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ได้คำนึ งถึง
ผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึ้น และยังพอจะคำดกำรณ์ได้ตำมสมควร
2.2.2 ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ปั จจัยและควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ ยวข้องตลอดสำย Value Chain รวมทั้งปั จจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลุ เป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั โดยมีกลไกที่ทำให้เข้ำ
ใจควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่ำงแท้จริ ง
1) ระบุ วิธีกำร กระบวนกำร ช่ องทำงกำรมี ส่วนร่ วมหรื อช่ องทำงกำรสื่ อสำรระหว่ำงผูม้ ี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับบริ ษทั ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเข้ำถึ งและได้รับข้อมูลประเด็นหรื อควำม
ต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกที่สุด
2) ระบุผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ ยวข้องของบริ ษทั ทั้งภำยในและภำยนอก ทั้งที่เป็ นตัวบุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผูล้ งทุน ลูกค้ำ คู่คำ้ ชุ มชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
กำกับดูแล เป็ นต้น
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3) ระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อนำไปวิเครำะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่ำวตำมควำมสำคัญ และผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นต่อทั้งบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งนี้
เพื่อเลือกเรื่ องสำคัญที่จะเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมำดำเนินกำรให้เกิดผล
ในกำรกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรควรกำกับดู แลให้มีกำรส่ งเสริ มกำรสร้ ำงนวัตกรรมและนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีม ำใช้ใ นกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน และตอบสนองควำม
ต้อ งกำรของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย โดยยัง คงอยู่ บ นพื้ น ฐำนของควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมกำรจะกำหนดเป้ ำหมำยให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจและศักยภำพของบริ ษทั
โดยคณะกรรมกำรจะพิ จ ำรณำก ำหนดเป้ ำ หมำยทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และไม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรจะตระหนักถึงควำมเสี่ ยงของกำรตั้งเป้ ำหมำยที่อำจนำไปสู่ กำรประพฤติที่ผดิ กฎหมำย
หรื อขำดจริ ยธรรม (Unethical conduct)
คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้
ทัว่ ทั้งองค์กร
คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุ มกำรดำเนิ นงำนที่เหมำะสม
และติดตำมกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดยจัดให้มีผทู ้ ำหน้ำที่รับผิดชอบดู แล
และติดตำมผลกำรดำเนินงำน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ีประสิ ทธิผล
 หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเรื่ องขนำด
องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมกำรที่เป็ นอิสระ ที่เหมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และ
เป้ ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
3.1.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งใน
ด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะเฉพำะด้ำน ตลอดจนเพศและอำยุ ที่จำเป็ น
ต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร โดยจัดทำตำรำงองค์ประกอบควำมรู ้ควำม
ชำนำญของกรรมกำร (Skills matrix) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะได้ค ณะกรรมกำรโดยรวมที่ มี คุณสมบัติ
เหมำะสม สำมำรถเข้ำใจและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยได้ รวมทั้ง ต้องมี
กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำรอย่ำงน้อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ ในธุ รกิ จหรื ออุ ตสำหกรรมหลักที่
บริ ษทั ดำเนินกิจกำรอยู่
3.1.2 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
โดยต้องมีจำนวนกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
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3.1.3 คณะกรรมกำรจะมี สั ดส่ ว นระหว่ำ งกรรมกำรที่ เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ำรที่
สะท้อนอำนำจที่ถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม โดย
ก. กรรมกำรส่ วนใหญ่เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรที่สำมำรถให้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับกำรทำงำน
ของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ
ข. กรรมกำรอิ ส ระมี จ ำนวนและคุ ณสมบัติข องกรรมกำรอิ ส ระตำมหลัก เกณฑ์ข องส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้ง ดู แ ล ให้ ก รรมกำรอิ ส ระสำมำรถท ำงำนร่ ว มกับ คณะกรรมกำรทั้ง หมดได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
3.1.4 คณะกรรมกำรจะเปิ ดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรที่ มี ค วำม
หลำกหลำย และข้อมู ล กรรมกำร อำทิ อำยุ ประวัติก ำรศึ ก ษำ ประสบกำรณ์ สั ดส่ วนกำรถื อหุ ้น
จำนวนปี ที่ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่ น ใน
รำยงำนประจำปี และบน Website ของบริ ษทั
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และ
กรรมกำรอิสระ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 12 ท่ำน และมีกรรมกำรที่มีควำมเป็ นอิสระอย่ำงแท้จริ ง
จำกฝ่ ำยบริ หำรและปรำศจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจหรื อควำมสัมพันธ์อื่นใดอันอำจมีอิทธิ พลต่อกำรใช้ดุลย
พินิจอย่ำงเป็ นอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำร
ทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของฝ่ ำย
บริ หำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ถูกต้อง และโปร่ งใส และเพื่อให้กำรบริ หำรและดำเนิ นกิจกำรเป็ นไปตำม
นโยบำยกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน ที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ทำงกำรเงินเพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถื อของ
งบกำรเงิน
 หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมกำรจะเลื อกบุคคลที่เหมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มนั่ ใจว่ำ องค์ประกอบและ
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีอิสระ
3.2.1 ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรอิสระ
3.2.2 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรจะ
กำหนดอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้
คนใดคนหนึ่ งมีอำนำจโดยไม่จำกัด บริ ษทั จะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำก
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
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3.2.3 ประธำนกรรมกำรมี บ ทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำ ที่ ข องประธำนกรรมกำรจะ
ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
1) กำรกำกับ ติดตำม และดู แลให้มนั่ ใจได้ว่ำ กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
2) กำรดู แลให้มนั่ ใจว่ำ กรรมกำรทุ กคนมี ส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์ก รที่ มี
จริ ยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3) กำรกำหนดวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำรโดยหำรื อร่ วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และมี
มำตรกำรที่ ดู แ ลให้เ รื่ อ งส ำคัญ ได้ถู ก บรรจุ เ ป็ นวำระกำรประชุ ม เป็ นประธำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และเป็ นประธำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
4) กำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิ ป รำย
ประเด็ น ส ำคัญ กัน อย่ำ งรอบคอบโดยทั่ว กัน กำรส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมกำรมี ก ำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
5) กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พันธ์ อ ันดี ระหว่ำ งกรรมกำรที่ เป็ นผู บ้ ริ ห ำรและกรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
6) กำรดูแลและติดตำมกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
7) เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ ขำดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรลงคะแนนเสี ยและคะแนน
เสี ยงทั้งสองฝ่ ำยเท่ำกัน
3.2.4 ในกรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรไม่ ไ ด้แ ยกจำกกัน อย่ำ งชัด เจน เช่ น
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นบุคคลคนเดี ยวกัน ประธำนกรรมกำรไม่เป็ น
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นบุคคลในครอบครั วเดี ยวกัน
หรื อประธำนกรรมกำรเป็ นสมำชิกในคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อคณะทำงำน หรื อได้รับมอบหมำย
ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบด้ำนกำรบริ หำร คณะกรรมกำรควรส่ งเสริ มให้เกิ ดกำรถ่ วงดุ ลอำนำจ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร โดยพิจำรณำ
1) องค์ประกอบคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง หรื อ
2) แต่งตั้งกรรมกำรอิสระคนหนึ่งร่ วมพิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
3.2.5 คณะกรรมกำรจะกำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกินเก้ำ (9) ปี นับ
จำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมกำร
อิ ส ระนั้นให้ดำรงตำแหน่ ง ต่ อไป คณะกรรมกำรจะพิ จำรณำอย่ำ งสมเหตุ ส มผลถึ ง ควำมจ ำเป็ น
ดังกล่ำว
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3.2.6 เพื่อให้เรื่ องสำคัญได้รับกำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุ ดย่อย เพื่อพิจำรณำประเด็นเฉพำะเรื่ อง กลัน่ กรองข้อมูล และเสนอแนวทำงพิจำรณำ
ก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป
3.2.7 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุ ด
ย่อย จำนวนครั้งของกำรประชุ มและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุ มในปี ที่ผ่ำนมำ
และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด
 หลักปฏิบัติ 3.3
3.3.1 คณะกรรมกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ โดยมีสมำชิกส่ วนใหญ่และประธำนเป็ นกรรมกำรอิสระ
3.3.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั จะจัดให้มีกำรประชุม เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อให้
ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมกำรมีองค์ประกอบควำมรู ้ควำมชำนำญที่เหมำะสม
รวมทั้งมีกำรพิจำรณำประวัติของบุคคลดังกล่ำว ก่อนจะนำเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมกำร นอกจำกนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบถึงข้อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจ
3.3.3 คณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะทบทวนหลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ำรสรรหำกรรมกำรก่ อนที่ จะมี ก ำรสรรหำ
กรรมกำรที่ค รบวำระ และในกรณี ที่เป็ นกำรเสนอชื่ อกรรมกำรรำยเดิ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะ
คำนึงถึงผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำวประกอบด้วย
3.3.4 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ได้แต่ งตั้ง บุ คคลใดให้เป็ นที่ ป รึ ก ษำของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ใน
กระบวนกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึ กษำนั้นไว้ในรำยงำน
ประจำปี รวมทั้งควำมเป็ นอิสระหรื อไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 หลักปฏิบัติ 3.4
ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผถู ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำให้โครงสร้ำง
และอัตรำค่ ำ ตอบแทนมี ค วำมเหมำะสมกับ ควำมรั บ ผิดชอบและจู ง ใจให้ค ณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้
ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว
3.4.1 คณะกรรมกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยสมำชิ กส่ วนใหญ่และประธำนเป็ น
กรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทน
3.4.2 ค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรจะต้อ งสอดคล้ อ งกับ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ ำ หมำยระยะยำวของบริ ษัท
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำ ที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรั บ ผิ ด ชอบ ( Accountability and
Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้รั บ จำกกรรมกำรแต่ ล ะคน กรรมกำรที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่ น เป็ นสมำชิ กของคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เป็ นต้น
ทั้งนี้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน
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3.4.3 ผูถ้ ื อหุ ้นต้องเป็ นผู อ้ นุ มตั ิ โครงสร้ ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรู ปแบบที่ เป็ นตัวเงิ นและ
ไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีควำมเหมำะสม ทั้ง
ค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่ (เช่น ค่ำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุ ม) และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั (เช่ น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่ อมโยงกับมูลค่ำที่บริ ษทั สร้ ำงให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ไม่อยู่ใน
ระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสั้น
3.4.4 คณะกรรมกำรจะเปิ ดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ สะท้อ นถึ ง
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจำนวนของค่ำตอบแทนด้วย ทั้งนี้
จำนวนเงิ นค่ำตอบแทนที่ เปิ ดเผย ให้รวมถึ งค่ำตอบแทนที่ กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยด้วย
3.4.5 กรณี ที่คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน จะ
มีกำรเปิ ดเผยข้อมู ลของที่ปรึ กษำนั้นไว้ในรำยงำนประจำปี รวมทั้งควำมเป็ นอิสระ หรื อไม่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และจัดสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ
3.5.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มนั่ ใจว่ำ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมกำรจะกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมกำร โดยพิจำรณำถึง
ประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของกรรมกำรที่ ดำรงตำแหน่ งหลำยบริ ษทั และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำกรรมกำร
สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ในบริ ษทั ได้อย่ำงเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริ ษ ทั จด
ทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมำะสมกับลักษณะหรื อสภำพธุ รกิจของบริ ษทั
แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน และกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
3.5.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีระบบกำรรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมกำร และเปิ ดเผยให้เป็ นที่
รับทรำบ
3.5.4 ในกรณี ที่กรรมกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร หรื อมีส่วนได้เสี ยไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดย
อ้อม ในกิจกำรอื่นที่มีควำมขัดแย้งหรื อสำมำรถใช้โอกำสหรื อข้อมูลของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของ
ตน คณะกรรมกำรต้องดูแลให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั มีมำตรกำรป้ องกันอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ รับทรำบตำมควำมเหมำะสม
3.5.5 ให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
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 หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) และกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง
รวมทั้งบริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.6.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ซึ่ งรวมถึง
1) ระดับกำรแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมในบริ ษทั ย่อย โดยให้
คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง เว้นแต่บริ ษทั ดังกล่ ำวเป็ นบริ ษทั ขนำดเล็กที่ เป็ น Operating arms
ของบริ ษทั คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตั้งได้
2) กำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ตำมข้อ (1) และ
ให้ตวั แทนของบริ ษทั ดูแลให้กำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั ย่อย และในกรณี ที่บริ ษทั
ย่อยมี ผูร้ ่ วมลงทุ นอื่ น คณะกรรมกำรจะกำหนดนโยบำยให้ตวั แทนทำหน้ำที่ อย่ำงดี ที่สุ ดเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั แม่
3) ก ำหนดระบบกำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษ ทั ย่อยที่ เหมำะสมและรั ดกุ ม เพี ย งพอ และกำรทำ
รำยกำรต่ำง ๆให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4) กำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำร
ได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน กำรทำรำยกำรอื่นที่สำคัญ กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิ ก
บริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
3.6.2 หำกเป็ นกำรเข้ำร่ วมลงทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และ จำนวนเงินลงทุนหรื ออำจต้องลงทุนเพิ่มเติม มีนยั สำคัญ
ต่ อ บริ ษั ท ในกรณี ที่ จ ำเป็ นคณะกรรมกำรจะดู แ ลให้ มี ก ำรจั ด ท ำสั ญ ญำระหว่ ำ งผู ้ ถื อ หุ ้ น
(Shareholders’ Agreement) หรื อข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนเกี่ ยวกับอำนำจในกำรบริ หำร
จัดกำรและกำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญ กำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน เพื่อสำมำรถ
ใช้เป็ นข้อมูลในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษทั ได้มีตำมมำตรฐำนและกำหนดเวลำ
 หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำปี ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุด
ย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไป
3.7.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่อยจะประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่ วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยจะกำหนดบรรทัด
ฐำนที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
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3.7.2 ในกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนจะประเมิ นทั้ง แบบคณะและรำยบุ ค คล โดยอย่ำ งน้อยเป็ นวิ ธี
ประเมิ นด้วยตนเอง (Self-evaluation) หรื อ ใช้วิธี ประเมิ นแบบไขว้ (Cross evaluation) ร่ วมด้ว ย
รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจำปี
3.7.3 คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจัดให้มีที่ปรึ กษำภำยนอกมำช่วยในกำรกำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี
3.7.4 ผลกำรประเมิ น ของคณะกรรมกำรจะถู ก น ำไปใช้ป ระกอบกำรพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
 หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมกำรจะก ำกับ ดู แลให้ค ณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ ล ะคนมี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ
บทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบธุ รกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุ น
ให้กรรมกำรทุกคนได้รับกำรเสริ มสร้ำงทักษะและควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
3.8.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มนั่ ใจว่ำ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรแนะนำและ
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่ งรวมถึงควำมเข้ำใจใน วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุ รกิจและแนวทำงกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั
3.8.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้ที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ ยง และสภำพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจ รวมทั้งได้รับทรำบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
3.8.4 คณะกรรมกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้ อย่ำงต่อเนื่ องของคณะกรรมกำรใน
รำยงำนประจำปี
 หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมกำรจะดู แลให้มนั่ ใจว่ำกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้ อย สำมำรถ
เข้ำ ถึ ง ข้อมู ลที่ จำเป็ น และมี เลขำนุ กำรบริ ษทั ที่ มีค วำมรู ้ และประสบกำรณ์ ที่จำเป็ นและเหมำะสมต่ อกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
3.9.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำหนดกำรประชุ มและวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำ
เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่ วมประชุมได้
3.9.2 กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่ได้
มี ก ำรประชุ ม ทุ ก เดื อ น คณะกรรมกำรก ำหนดให้ ฝ่ ำยจัด กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้
คณะกรรมกำรทรำบในเดื อนที่ไม่ได้มีกำรประชุ ม และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุ มอย่ำง
น้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อรับทรำบและร่ วมกันตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยกำหนดวัน
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3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9
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ประชุ มไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมี กำรประชุ มวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ นและเรื่ องที่มี
ควำมสำคัญเร่ งด่วน
คณะกรรมกำรจะดู แลให้มีกลไกให้กรรมกำรแต่ละคนรวมทั้งฝ่ ำยจัดกำร มีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้ำสู่ วำระกำรประชุม
เลขำนุ กำรบริ ษทั ทำหน้ำที่จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้ อมระเบียบวำระกำรประชุ มและเอกสำร
ประกอบกำรประชุม ไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำร
มีเวลำศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรจะสนับ สนุ นให้ป ระธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรเชิ ญผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง เข้ำ ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมกำรเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐำนะที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหำโดยตรง และ
เพื่อให้มีโอกำสรู ้จกั ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง สำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง
คณะกรรมกำรจะเข้ำถึ งสำรสนเทศที่ จำเป็ นเพิ่มเติ มได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เลขำนุ กำร
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่กำหนด และในกรณี ที่จำเป็ น
คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึ กษำหรื อผูป้ ระกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำกำหนดเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีโอกำสที่จะประชุ ม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำง ๆเกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่ วมด้วย โดยแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อประธำนกรรมกำรชุ ดย่อย (แล้วแต่กรณี ) จะทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่
ประชุ ม มีหน้ำที่ดูแล จัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอสำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำยแสดง
ควำมเห็ นอย่ำงเป็ นอิ สระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึ งถึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้องอย่ำงเป็ นธรรม
ในกำรประชุ มกรรมกำรหรื อกรรมกำรชุ ดย่อย (แล้วแต่กรณี ) ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยนัยสำคัญใน
เรื่ องที่พิจำรณำ ต้องออกจำกที่ประชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่ องนั้นๆ

3.9.10 กำรลงมติให้ใช้เสี ยงข้ำงมำก หำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติดงั กล่ำว ให้บนั ทึกคำคัดค้ำนไว้ในรำยงำน
กำรประชุม
3.9.11 คณะกรรมกำรจะกำหนดคุ ณสมบัติและประสบกำรณ์ ของเลขำนุ กำรบริ ษทั ที่เหมำะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในนำมบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษทั เลขำนุ กำรบริ ษ ทั จะต้องปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ต ำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิ งหำคม 2554 ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติ คณะกรรมกำร
ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งกำรให้คำแนะนำเกี่ ยวกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่
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คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุ มคณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำงๆ
และกิ จ กรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้ง ประสำนงำนให้ มี ก ำรปฏิ บ ัติ ต ำมมติ ค ณะกรรมกำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะเปิ ดเผยคุ ณสมบัติและประสบกำรณ์ ของเลขำนุ กำรบริ ษทั ในรำยงำน
ประจำปี และบน Website ของบริ ษทั
3.9.12 เลขำนุ กำรบริ ษทั จะฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
และในกรณี ที่มีหลักสู ตรรับรอง (Certified program) เลขำนุกำรบริ ษทั จะเข้ำรั บกำรอบรมหลักสู ตร
ดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมกำร
(2) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี
ของบริ ษทั
(3) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
3. ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด หรื อได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
4. จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร หรื อของบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้
ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำร นับตั้งแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
5. ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆที่เกี่ ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแล
ในกำรดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
6. ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ติดต่อประสำนงำนกับหน่ วยงำนภำยในบริ ษทั ให้ปฏิ บตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ติดต่อประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่กำกับดู แล เช่ น สำนักงำนตลำดหลักทรัพย์ฯ และดู แลกำร
เปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่กำกับดูแลสำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วน
ตำมกฎหมำย
9. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
10. ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิ
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. หน้ำที่อื่น ๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
 หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมกำรจะดำเนิ นกำรให้มนั่ ใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู ง ให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ ำหมำย
4.1.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำหรื อมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร
4.1.2 คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแล ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรดูแลให้มีผูบ้ ริ หำรระดับสู งที่เหมำะสม
โดยอย่ำงน้อยคณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะร่ วมกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและแต่งตั้งบุคคล เห็ นชอบบุคคลที่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
4.1.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบ
มำยจำกคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
ด้ านการสรรหา
1. กำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะและ
กำรดำเนิ นธุ รกิ จขององค์กร โดยกำรกำหนดคุ ณสมบัติ และควำมรู ้ ควำมชำนำญแต่ละด้ำนที่
ต้องกำรให้มี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิหลักเกณฑ์กำรสรรหำ
ในแต่ละครั้ง
2. สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอชื่ อกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำ โดยกำร
สรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับกำรเสนอชื่ อจำกผูถ้ ื อหุ ้น
หรื อกำรใช้บริ ษทั ภำยนอกช่วยสรรหำ หรื อพิจำรณำจำกบุคคลจำกทำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรื อ
กำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม เป็ นต้น
3. ในกรณี ที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่ อกรรมกำรท่ำนที่ครบวำระกำร
ดำรงตำแหน่งในครั้งนั้นให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ ำ ตอบแทนต้อ งน ำผลกำรด ำเนิ นงำนในปี ที่ ผ่ ำ นมำของกรรมกำรท่ ำ นนั้ น มำเป็ นเงื่ อ นไข
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
4. พิจำรณำรำยชื่ อบุ คคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อมำและคัดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
5. ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่ อนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
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6. ดำเนิ นกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
บุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะมำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูถ้ ือหุ ้น
7. เสนอชื่ อให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุชื่อในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจำรณำแต่งตั้ง
8. พิจำรณำนโยบำยแนวทำงและวิธีกำรจัดทำแผนสื บทอดตำแหน่งงำน เพื่อควำมต่อเนื่ องในกำร
บริ หำรที่เหมำะสมและอย่ำงเป็ นระบบ สำหรับตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู งตั้งแต่ผอู ้ ำนวยกำรสำย
งำนขึ้นไป
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำ ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เพื่อให้มีควำม
เหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้อมูลกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่ อยู่ในอุ ตสำหกรรมเดี ยวกับบริ ษทั และกำหนดหลักเกณฑ์ให้
เหมำะสมเพื่อให้เกิ ดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็ นธรรม และเป็ นกำรตอบแทนบุ คคลที่
ช่วยให้งำนของบริ ษทั ประสบผลสำเร็ จ
2. ทบทวนรู ปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่ น ค่ำตอบแทนประจำ ค่ำตอบแทนตำมผล
กำรดำเนิ นงำน และค่ำเบี้ ยประชุ ม โดยคำนึ งถึ งแนวปฏิ บตั ิ ที่อุตสำหกรรมเดี ยวกันใช้อยู่ ผล
ประกอบกำรและขนำดของธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้งควำมรับผิดชอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งที่บริ ษทั ต้องกำร
3. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บ ริ หำร กรรมกำรบริ หำรสำยงำน และ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
4. ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นและมิ ใ ช่ ตวั เงิ นประจำปี ของกรรมกำร ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่
บริ หำร ผูบ้ ริ หำรสำยงำน และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยที่ได้พิจำรณำไว้ และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่ออนุมตั ิค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรบริ หำร
สำยงำน และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ให้คณะกรรมกำรนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
5. พิจำรณำทบทวนกรอบกำรดำเนิ นงำนของโครงสร้ ำงค่ำตอบแทน กำรขึ้ นเงิ นเดื อนประจำปี
โบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
- พิจำรณำภำพรวมและกรอบกำรดำเนิ นงำนของโครงสร้ ำงค่ำตอบแทน กำรขึ้ นเงิ นเดื อน
ประจำปี โบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผูบ้ ริ หำรระดับสู งและพนักงำน
ตำมข้อเสนอของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อควำมเหมำะสมและก่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง มีควำม
เป็ นธรรมและเป็ นกำรตอบแทนพนักงำนที่ช่วยให้งำนของบริ ษทั ประสบผลสำเร็ จ
- พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นเงิ นเดื อนประจำปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่ นๆ ที่บริ ษทั
กำหนดให้พนักงำน
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4.1.4 เพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มีแผนสื บทอดตำแหน่ ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมกำรสื บทอดตำแหน่ ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู ง และให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนสื บทอดตำแหน่ งต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็ นระยะด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.1.5 คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
4.1.6 คณะกรรมกำรจะกำหนดนโยบำยและวิธีปฏิ บตั ิในกำรไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่บริ ษทั อื่ นของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งอย่ำงชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมกำรและ
จำนวนบริ ษทั ที่สำมำรถไปดำรงตำแหน่งได้
 หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมกำรโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะกำกับดู แลให้มีกำร
กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม
4.2.1 คณะกรรมกำรโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริ หำร จะกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่ เป็ น
เครื่ องจูงใจให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย
หลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะยำว ซึ่งรวมถึง
1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่ วนค่ำตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลกำรดำเนินงำนระยะสั้น
2) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรคำนึ งถึงปั จจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสู ง
กว่ำหรื อเท่ำกับระดับอุตสำหกรรม โดยประมำณผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
3) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผล และกำรสื่ อสำรให้เป็ นที่รับทรำบ
4.2.2 คณะกรรมกำรที่ ไ ม่ ร วมกรรมกำรที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หำร จะมี บ ทบำทเกี่ ย วกับ ค่ ำ ตอบแทนและกำร
ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ในเรื่ องดังนี้
1) เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำน
ควรจูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ หำรกิจกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว โดยสื่ อสำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรทรำบเกณฑ์กำรประเมินเป็ นกำรล่วงหน้ำ
2) ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่ เป็ นประจำทุกปี หรื อมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ น และประธำนกรรมกำรหรื อกรรมกำรอำวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสำรผลกำร
พิจำรณำ รวมทั้งประเด็นเพื่อกำรพัฒนำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรทรำบ
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3) อนุ มตั ิค่ำตอบแทนประจำปี ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และพิจำรณำผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและปัจจัยอื่น ๆประกอบด้วย
4.2.3 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเห็ นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในกำรประเมินผลงำน ตลอดจนอนุ มตั ิ
โครงสร้ ำงค่ ำ ตอบแทนของผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และติดตำมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรประเมิ น
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งให้สอดคล้องกับหลักกำรประเมินดังกล่ำว
4.2.4 คณะกรรมกำรกำกับดู แลให้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในกำรประเมิ นผลงำนสำหรั บทั้ง
องค์กร
 หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำ ใจโครงสร้ ำงและควำมสัม พันธ์ ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อำจมี ผลกระทบต่ อกำร
บริ หำรและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
4.3.1 คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอำจอยูใ่ นรู ปแบบของ
ข้อ ตกลงภำยในกิ จ กำรครอบครั ว ไม่ ว่ำ จะเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรหรื อ ไม่ ข้อ ตกลงผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ
นโยบำยของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลต่ออำนำจในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั
4.3.2 คณะกรรมกำรจะดู แ ลไม่ ใ ห้ ข ้อ ตกลงตำมข้ อ 4.3.1 เป็ นอุ ป สรรคต่ อ กำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำร เช่น กำรมีบุคคลที่เหมำะสมมำสื บทอดตำแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อตกลงต่ำง ๆที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุมบริ ษทั
 หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมกำรจะติ ดตำมดู แลกำรบริ หำรและพัฒนำบุ คลำกรให้มี ควำมรู ้ ทัก ษะ ประสบกำรณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมำะสม
4.4.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร
พนักงำนในทุกระดับมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ แรงจูงใจที่เหมำะสม และได้รับกำรปฏิ บตั ิอย่ำงเป็ น
ธรรม เพื่อรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรจัดตั้งกองทุนสำรองรองเลี้ยงชีพหรื อกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงำนมี
กำรออมอย่ำงเพียงพอสำหรับรองรับกำรเกษียณ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงำนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ในกำรบริ หำรจัดกำรเงิน กำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอำยุ ระดับควำมเสี่ ยง หรื อ
ดูแลให้มีนโยบำยกำรลงทุนแบบ Life path
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หลักปฏิบัติ 5: การส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิ ดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5.1.1 คณะกรรมกำรจะให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม และดูแล
ให้ฝ่ำยจัดกำรนำไปเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำน
และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
5.1.2 คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มกำรสร้ ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุ ณค่ำให้บริ ษทั ตำมสภำพปั จจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่ งอำจครอบคลุมกำรกำหนดรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองใน
กำรออกแบบและพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำร กำรวิจยั กำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำร
ทำงำน รวมทั้งกำรร่ วมมือกับคู่คำ้
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรข้ำงต้นควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่อกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริ ษทั ลูกค้ำ คู่
ค้ำ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม และเป็ นนวัต กรรมที่ ไ ม่ ส นับ สนุ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมำะสม
กิจกรรมที่ผดิ กฎหมำยหรื อขำดจริ ยธรรม
 หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมกำรจะติ ด ตำมดู แ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำรประกอบธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนิ นกำร (Operational Plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำทุกฝ่ ำยขององค์กรได้
ดำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริ ษทั
5.2.1 คณะกรรมกำรจะดู แลให้มีกลไกที่ ทำให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จอย่ำงมี จริ ยธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อเป็ นแนวทำงให้ทุก
ส่ วนในองค์ก รสำมำรถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เป้ ำ หมำยหลัก ที่ เป็ นไปด้วยควำมยัง่ ยืน โดยจัด ท ำ
นโยบำยจรรยำบรรณทำงธุ รกิจให้ครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ควำมรั บผิดชอบต่ อพนักงำนและลู ก จ้ำง โดยปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็ นธรรม และเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน ได้แก่ กำร
กำหนดค่ำตอบแทนและค่ำ ผลประโยชน์ อื่น ๆที่ เป็ นธรรม กำรจัดสวัสดิ กำรที่ ไม่ น้อยกว่ำ ที่
กฎหมำยกำหนดหรื อมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสุ ขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน กำรอบรมให้ควำมรู ้ พัฒนำศักยภำพและส่ งเสริ มควำมก้ำวหน้ำ รวมถึงเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรทำงำนในด้ำนอื่น ๆ
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2) ควำมรั บผิดชอบต่ อลู ก ค้ำ โดยปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่ เกี่ ย วข้อง และ
คำนึงถึงสุ ขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็ นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ กำรบริ กำรหลังกำร
ขำยตลอดช่ วงอำยุสินค้ำและบริ กำร กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลู กค้ำ เพื่อกำรพัฒนำ
ปรับปรุ งสิ นค้ำและบริ กำร รวมทั้งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรส่ งเสริ มกำรขำย (Sales
conduct) ต้องกระทำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรื อใช้ประโยชน์จำก
ควำมเข้ำใจผิดของลูกค้ำ
3) ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ โดยมีกระบวนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและเงื่ อนไขสัญญำหรื อข้อตกลงที่เป็ น
ธรรม กำรช่วยให้ควำมรู ้ พัฒนำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและให้บริ กำรให้
ได้มำตรฐำน ชี้ แจงและดูแลให้คู่คำ้ เคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็ น
ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคู่คำ้ เพื่อ
พัฒนำกำรประกอบธุ รกิจระหว่ำงกันอย่ำงยัง่ ยืน
4) ควำมรั บ ผิดชอบต่ อชุ ม ชน โดยนำควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ท ำงธุ รกิ จมำพัฒ นำโครงกำรที่
สำมำรถสร้ ำ งเสริ ม ประโยชน์ ต่อชุ ม ชนได้อย่ำ งเป็ นรู ป ธรรม มี ก ำรติ ดตำมและวัดผลควำม
คืบหน้ำและควำมสำเร็ จในระยะยำว
5) ควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยป้ องกัน ลด จัดกำร และดูแลให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั จะไม่สร้ ำง
หรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมกำรใช้วตั ถุดิบ กำรใช้พลังงำน
(สำหรับกำรผลิต ขนส่ ง หรื อในสำนักงำน) กำรใช้น้ ำ กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน กำรดูแลและ
ฟื้ นฟูควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพที่ได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบธุ รกิจ กำรปลดปล่อยและ
จัดกำรของเสี ยที่เกิดจำกกำรประกอบธุ รกิจ กำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก เป็ นต้น
6) กำรแข่ ง ขันอย่ำ งเป็ นธรรม โดยกำรประกอบธุ รกิ จอย่ำ งเปิ ดเผยโปร่ ง ใสและไม่ ส ร้ ำ งควำม
ได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม
7) กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดให้บริ ษทั มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อสำธำรณะ
โดยบริ ษทั อำจพิจำรณำเข้ำร่ วมเป็ นภำคีเครื อข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึง
สนับสนุ นให้บริ ษทั อื่น ๆและคู่คำ้ มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
รวมทั้งเข้ำร่ วมเป็ นภำคีเครื อข่ำยด้วย
 หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร จัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิ ผล โดยคำนึ งถึ งผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย Value chain เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักได้อย่ำงยัง่ ยืน
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5.3.1 คณะกรรมกำรจะตระหนัก ถึ ง ควำมจ ำเป็ นของทรั พ ยำกรที่ ต้อ งใช้ รวมทั้ง ตระหนัก ว่ำ กำรใช้
ทรัพยำกรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมกำรจะตระหนัก ว่ำ รู ปแบบธุ รกิ จ (Business model) ที่ ต่ำงกัน ทำให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ทรัพยำกรที่ต่ำงกันด้วย ดังนั้น ในกำรตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบธุ รกิ จ จะคำนึงถึงผลกระทบและควำม
คุม้ ค่ำที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยำกร โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรมีจริ ยธรรม มีควำมรับผิดชอบ และ
สร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มนั่ ใจว่ำ ในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั ฝ่ ำยจัดกำร
มี กำรทบทวน พัฒนำดู แลกำรใช้ทรั พยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมี ป ระสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดย
คำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภำยในและภำยนอกอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้ ทรัพยำกรที่บริ ษทั พึงคำนึ งถึ งมี อย่ำงน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ด้ำนกำรเงิ น (Financial Capital)
ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) ด้ำนสังคมและควำมสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และ
ด้ำนธรรมชำติ (Natural Capital)
 หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร
ที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริ ษทั รวมทั้งดู แลให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่ ม
โอกำสทำงธุ รกิจและพัฒนำกำรดำเนิ นงำน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของบริ ษทั
5.4.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มี นโยบำยในเรื่ องกำรจัดสรรและกำรบริ หำรทรั พ ยำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และกำรกำหนด
แนวทำงเพื่อรองรับในกรณี ที่ไม่สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้เพียงพอตำมที่กำหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริ หำรและจัดกำรควำม
เสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย
5.4.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีนโยบำยและมำตรกำรรั กษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ทั้งนี้ กรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ได้แก่
1) บริ ษ ัท ได้ท ำตำมกฎหมำย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และมำตรฐำนต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) บริ ษทั มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ในกำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) กำร
รักษำควำมน่ ำเชื่ อถื อ (Integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้ องกันมิ
ให้มีกำรนำข้อมูลไปใช้ในทำงมิชอบ หรื อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต
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3) บริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรในกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวในด้ำนต่ำง ๆ เช่ น กำรบริ หำรควำมต่อเนื่ องทำงธุ รกิ จ (Business continuity
management) กำรบริ หำรจัดกำรเหตุ กำรณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ (Incident management) กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินสำรสนเทศ (Asset management)
เป็ นต้น
4) บริ ษทั ได้พิจำรณำกำรจัดสรรและบริ หำรทรั พยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์และปั จจัยในกำรกำหนดลำดับควำมสำคัญของแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เช่น ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ควำมเร่ งด่วนใน
กำรใช้งำน งบประมำณและทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมสอดคล้องกับ
รู ปแบบธุ รกิจ (Business model) เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
 หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในระบบกำรบริ หำรงำนและกำร
ปฏิบตั ิงำน โดยมุ่งหมำยให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมของผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกคน ซึ่ งนอกจำกจะช่วยให้
องค์ก รสำมำรถบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หลัก และเป้ ำ หมำยที่ ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นกำรสนับสนุ นให้บริ ษ ทั มี ก ำร
ดำเนิ นงำนที่ สร้ ำงมู ลค่ำเพิ่มให้องค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มี
ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุ มภำยในที่จะทำให้บรรลุ วตั ถุประสงค์อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล และมี
กำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 คณะกรรมกำรจะทำควำมเข้ำใจควำมเสี่ ยงที่สำคัญของบริ ษทั และอนุมตั ิควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำและอนุมตั ินโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (ซึ่ งประกอบด้วย นโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง โครงสร้ ำงและกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง) ที่ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั สำหรับเป็ นกรอบกำรปฏิบตั ิงำนใน
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะให้
ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและดู แลให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.1.3 คณะกรรมกำรจะดู แลให้บ ริ ษทั มีกำรระบุ ควำมเสี่ ย ง โดยพิจำรณำปั จจัยทั้งภำยนอกและภำยใน
องค์กรที่อำจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ควำมเสี่ ยงหลักที่คณะกรรมกำรจะให้ควำมสำคัญ แบ่งออกเป็ นดังนี้ ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์
(Strategic Risk) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิ บตั ิ งำน (Operational Risk) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิ บ ัติต ำม
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กฎระเบียบ (Compliance Risk) ควำมเสี่ ยงด้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Fraud Risk Governance) ควำมเสี่ ยง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk) ควำมเสี่ ยงของระบบบัญชี และกำรเงิน
(Financial Risk) และ ควำมเสี่ ยงด้ำนเศรษฐกิ จ (Economic Risk) สังคม (Social Risk Management)
และกำรเมือง (Political Risk)
6.1.4 คณะกรรมกำรจะดู แลให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ได้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิ ดขึ้นของควำม
เสี่ ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับควำมเสี่ ยงและมีวธิ ีจดั กำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม
6.1.5 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงหรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กลัน่ กรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
6.1.6 คณะกรรมกำรจะติดตำมและประเมินประสิ ทธิ ผลของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงสม่ำเสมอ
6.1.7 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้บริ ษทั ประกอบธุ รกิจให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งของในประเทศและในระดับสำกล
6.1.8 ในกรณี ที่บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยหรื อกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ (เช่น มีสัดส่ วนกำรถือ
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เป็ นต้น) คณะกรรมกำรจะนำผลประเมิน
ระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรพิจำรณำตำมข้อ 6.1.1–6.1.7
ด้วย
6.1.9 เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆในบริ ษทั มีแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และมี
กำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง จึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง โดยให้มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ซึ่ งครอบคลุมถึงควำม
เสี่ ยงประเภทต่ำง ๆที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ ยง
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจกำร เป็ นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมเห็ นชอบ
โดยให้ส อดคล้องและเป็ นไปตำมแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและสมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
2. กำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้สำมำรถประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเสี่ ยงแต่ละประเภทให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรและควบคุมควำมเสี่ ยง
3. ดู แลและติดตำมกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่
ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสี่ ยงและเพดำนควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั จะยอมรับได้
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5. กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้เหมำะสมต่อสภำวะกำรณ์
6. ประเมิ นควำมเสี่ ยงในระดับองค์กร และก ำหนดวิธี กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
7. ทบทวนนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลอย่ำง
เพียงพอ ที่จะควบคุมควำมเสี่ ยง
8. มีอำนำจในกำรเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้ แจง หรื อแต่งตั้งและกำหนดบทบำทที่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำน
ทุกระดับมีหน้ำที่บริ หำรควำมเสี่ ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง เพื่อให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
9. รำยงำนผลเกี่ ย วกับ กำรบริ หำร กำรดำเนิ นงำน และสถำนะควำมเสี่ ย งของบริ ษ ทั และกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยุท ธ์ ที่ กำหนดต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อสอบทำนและนำเสนอต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับองค์กร ประจำปี
11. จัดวำงระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงแบบบูรณำกำร โดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ
 หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมกำรจะจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ไ ด้อย่ำงมี ป ระสิ ทธิ ภำพและ
อิสระ
6.2.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่ งทุกคน
ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมกำรจะกำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร โดยมีหน้ำที่
ดังนี้
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ นเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมถู กต้องและเชื่ อถื อได้ รวมถึ งกำรเปิ ดเผย
ข้อมู ลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี ภำยนอกและผูบ้ ริ หำรที่ รับ ผิดชอบ
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้บ ริ ษ ทั มี ระบบกำรควบคุ มภำยใน (Internal control) และ กำรตรวจสอบภำยใน
(Internal audit) ให้ มี ค วำมเหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อหน่ วยงำนอื่ นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่ ง
สำคัญ พร้ อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุ มภำยในที่ สำคัญ
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และจำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสอบทำนร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภำยนอกและผูจ้ ดั กำร
แผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
สอบทำนกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ และกฎหมำยอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
พิจำรณำควำมเป็ นอิ สระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิ กจ้ำง หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่ วยงำนอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
พิจำรณำคัดเลื อกและเสนอแต่ง ตั้งบุ คคล ซึ่ งมีควำมเป็ นอิส ระเพื่ อท ำหน้ำที่ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี
รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งเข้ำร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ อง
ดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ตำมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกสำรไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต
สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงน้อย
ปี ละ 4 ครั้ง
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
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(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำ ที่ตำม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่ นที่ เห็ นว่ำผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิ ญให้ฝ่ำยจัดกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง มำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุ ม หรื อส่ งเอกสำรที่
เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรื อจำเป็ น
ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำหรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษทั มำให้ควำมเห็ นหรื อให้
คำปรึ กษำกรณี จำเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผล
กำรประเมินพร้อมทั้งปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำน ที่อำจเป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกปี
พิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

6.2.3 คณะกรรมกำรจะดู แลให้บริ ษ ทั จัดให้มี กลไกหรื อเครื่ องมื อที่จะทำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถเรี ย กผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมำให้ข ้อมู ล กำรได้หำรื อร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี หรื อแสวงหำ
ควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำทำงวิชำชี พอื่นใด มำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ เป็ นต้น
6.2.4 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีบุคคลหรื อหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำนประสิ ทธิ ภำพระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและ
กำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไว้
ในรำยงำนประจำปี
6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำร
ควบคุมภำยใน และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
 หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริ ษทั กับ
ฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกำสของบริ ษทั และกำรทำธุ รกรรมกับผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
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6.3.1 คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้มีระบบกำรรั กษำควำมปลอดภัยของข้อมู ล ซึ่ งรวมถึ งกำรกำหนด
นโยบำยและวิธีปฏิบตั ิ ในกำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) กำรรักษำควำมน่ ำเชื่ อถื อ (Integrity)
และควำมพร้ อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งกำรจัดกำรข้อมู ล ที่ อำจมี ผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ (Market sensitive information) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
ระดับสู ง และพนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่ เกี่ ยวข้อง อำทิ ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย ที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ปฏิบตั ิตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลด้วย
6.3.2 คณะกรรมกำรจะดู แลให้มีกำรจัดกำรและติ ดตำมรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมทั้ง ดู แลให้มี แ นวทำงและวิธี ป ฏิ บ ัติเ พื่ อให้ ก ำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ ว เป็ นไปตำมขั้น ตอนกำร
ดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่กฎหมำยกำหนด และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ
6.3.3 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีขอ้ กำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำ
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
จะดูแลให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ ำวไม่
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น
 หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ที่ชดั เจน
และสื่ อสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
6.4.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มีโครงกำรหรื อแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำรคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำร
สนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ พ นัก งำนทุ ก คนปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมกำรจะกำกับดู แลให้บริ ษทั มี กลไกในกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและกำรดำเนิ นกำรกรณี มีกำรชี้
เบำะแส
6.5.1 คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนกำรจัดกำร (บันทึก ติดตำมควำมคืบหน้ำ แก้ไข
ปัญหำ รำยงำน) ข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และดูแลให้มีกำรจัดช่องทำงเพื่อกำรรับข้อร้องเรี ยน
ที่ มี ค วำมสะดวกและมี ม ำกกว่ำ หนึ่ ง ช่ องทำง รวมทั้ง เปิ ดเผยช่ องทำงกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ย นไว้ใน
Website หรื อรำยงำนประจำปี
6.5.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีนโยบำยและแนวทำงที่ชดั เจนในกรณี ที่มีกำรชี้ เบำะแส โดยจะกำหนดให้
มี ช่ อ งทำงในกำรแจ้ง เบำะแสผ่ำ นทำง website ของบริ ษ ัท หรื อ ผ่ำ นกรรมกำรอิ ส ระ/กรรมกำร
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ตรวจสอบของบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูล กำรดำเนิ นกำร และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
สำหรับพนักงำนของบริ ษทั เนื่ องด้วยบริ ษทั เชื่ อว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยหลักและเป็ นทรัพยำกรที่ มี
คุ ณค่ำในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนพิจำรณำเป็ นไปด้วยควำมยุติธรรมและเสมอภำค
บริ ษทั จึ งได้เปิ ดช่ องทำงให้พ นักงำนสำมำรถยื่นเรื่ องร้ องทุ ก ข์หรื อข้อร้ องเรี ย น รวมทั้งให้ค วำม
คุม้ ครองแก่พนักงำนผูย้ นื่ เรื่ องร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยน และ/หรื อ พยำนผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำกกำรปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นธรรม เช่น กำรโยกย้ำยหน้ำที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินยั เป็ นต้น โดยระบุวิธีกำรปฏิบตั ิไว้ใน
คู่มือพนักงำนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน และประกำศให้พนักงำนทรำบโดยทัว่ กันใน
intranet ของบริ ษทั
6.5.3 คณะกรรมกำรจะดู แลให้มีมำตรกำรคุ ม้ ครองที่เหมำะสมแก่ผูแ้ จ้งเบำะแสที่แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำ
สุ จริ ต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
 หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
7.1.1 คณะกรรมกำรจะดู แลให้บุคลำกรที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมรู ้ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบ และมี จำนวนเพียงพอ โดยบุ คลำกรดังกล่ำว
หมำยรวมถึงผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดสำยงำนบัญชี และกำรเงิน ผูจ้ ดั ทำบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน เลขำนุ กำร
บริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
7.1.2 ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมกำรคำนึ งถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณี ที่
เป็ นรำยงำนทำงกำรเงิน จะพิจำรณำปั จจัยอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ดว้ ย
1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
2) ควำมเห็ นของผูส้ อบบัญชี ในรำยงำนทำงกำรเงิ น และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน รวมทั้งข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผำ่ นกำรสื่ อสำรในช่องทำงอื่นๆ (ถ้ำมี)
3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และนโยบำยของบริ ษทั
7.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทำ คำอธิ บำยและ
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กำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (Management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำร
เปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น นอกจำกข้อมูล
ตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
7.1.4 ในกรณี ที่กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรใดเกี่ยวข้องกับกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ งเป็ นกำรเฉพำะ กรรมกำร
รำยนั้นจะดูแลให้กำรเปิ ดเผยในส่ วนของตนมีควำมครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ ของกลุ่ม
ตน กำรเปิ ดเผยในส่ วนที่เกี่ยวเนื่ องกับสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders’ agreement) ของกลุ่ม
ตน เป็ นต้น
 หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมกำรจะติดตำมดู แลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิ นและควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้
7.2.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั และมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรร่ วมกันหำทำงแก้ไข
โดยเร็ ว หำกเริ่ มมีสัญญำณบ่งชี้ถึงปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
7.2.2 ในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรใด ๆ หรื อกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ คณะกรรมกำร
จะพิจำรณำให้มนั่ ใจได้วำ่ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่ องในกำรดำเนิ นกิ จกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรื อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
 หลักปฏิบัติ 7.3
ในภำวะที่บริ ษทั ประสบปั ญหำทำงกำรเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหำ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ
ให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั มีแผนในกำรแก้ไขปั ญหำหรื อมีกลไกอื่น ที่จะสำมำรถแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้
ภำยใต้กำรคำนึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7.3.1 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั มี แนวโน้ม ที่ จะไม่ส ำมำรถชำระหนี้ หรื อมี ปัญหำทำงกำรเงิ น คณะกรรมกำรจะ
ติ ด ตำมอย่ ำ งใกล้ชิ ด และดู แ ลให้ บ ริ ษ ัท ประกอบธุ ร กิ จ ด้ว ยควำมระมัด ระวัง และปฏิ บ ัติ ต ำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล
7.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริ ษทั กำหนดแผนกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงิน โดยคำนึงถึงควำมเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ซึ่ งรวมถึ งเจ้ำหนี้ ตลอดจนติ ดตำมกำรแก้ไขปั ญหำ โดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำน
สถำนะอย่ำงสม่ำเสมอ
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7.3.3 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มนั่ ใจได้วำ่ กำรพิจำรณำตัดสิ นใจใด ๆในกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงิ น
ของบริ ษทั ไม่วำ่ จะด้วยวิธีกำรใด จะต้องเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล
 หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนตำมควำมเหมำะสม
7.4.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิ
ตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่ อต้ำนคอร์ รัป ชั่น กำรปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำนและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ซึ่ ง
รวมถึงกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรม และกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยคำนึ งถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศหรื อในระดับสำกล ทั้งนี้
อำจเปิ ดเผยข้อมู ล ดัง กล่ ำ วไว้ใ นรำยงำนประจำปี หรื ออำจจัดท ำเป็ นเล่ ม แยกต่ ำ งหำกตำมควำม
เหมำะสมของบริ ษทั
7.4.2 คณะกรรมกำรจะดู แลให้ขอ้ มูลที่ เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สำคัญและสะท้อนกำรปฏิ บตั ิ ที่จะนำไปสู่ ก ำร
สร้ำงคุณค่ำแก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน
 หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีหน่วยงำนหรื อผูร้ ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำ
หน้ำที่ในกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่ น นักลงทุน นักวิเครำะห์ เป็ นต้น ให้เป็ นไปอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ
7.5.1 คณะกรรมกำรจะจัดให้มี นโยบำยกำรสื่ อสำร (Communication policy) และ นโยบำยกำรเปิ ดเผย
ข้อมูล (Disclosure policy) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำ กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอก
เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้ องข้อมูลลับและข้อมูลที่มี
ต่อผลต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรให้เข้ำใจตรงกันทั้งองค์กรในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ดังกล่ำว
7.5.2 คณะกรรมกำรจะจัดให้มี กำรกำหนดผูท้ ี่รับผิดชอบกำรให้ขอ้ มู ลกับบุคคลภำยนอก โดยเป็ นผูท้ ี่มี
ควำมเหมำะสมกับกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ เข้ำใจธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งวัตถุ ประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก
ค่ำนิ ยม และสำมำรถสื่ อสำรกับตลำดทุ นได้เป็ นอย่ำงดี เช่ น ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ หำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น
7.5.3 คณะกรรมกำรจะดู แลให้ฝ่ำยจัดกำรกำหนดทิศทำงและสนับสนุ นงำนด้ำนนักลงทุ นสัมพันธ์ เช่ น
กำรจัดให้มีหลักปฏิบตั ิในกำรให้ขอ้ มูล นโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน รวมทั้งกำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
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7.5.4 บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับควำมคิดเห็นที่นกั ลงทุนและประชำชนทัว่ ไปมีต่อบริ ษทั จึงได้จดั ตั้งฝ่ ำยนัก
ลงทุ นสัมพันธ์ ข้ ึน เพื่อทำหน้ำที่ เป็ นสื่ อกลำงในกำรสื่ อสำรข้อมู ลระหว่ำงบริ ษทั กับนักลงทุน ซึ่ ง
รวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผูส้ นใจ ทั้งนี้ ฝ่ำยลงทุนสัมพันธ์เป็ นสื่ อกลำงของกำร
สื่ อสำรแบบสองด้ำน (Two-way communications) โดยด้ำนหนึ่งคือ กำรนำข้อมูลบริ ษทั เผยแพร่ สู่นกั
ลงทุน ซึ่ งข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงข่ำวสำรด้ำนกำรดำเนินงำน ผลประกอบกำร และเหตุกำรณ์สำคัญๆที่
มีผลกระทบกับผลประกอบกำร ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่เผยแพร่ ตอ้ งถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลำ สำหรับ
กำรตัดสิ นใจของนักลงทุน และอีกด้ำนหนึ่งคือกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อแสนอแนะจำกกลุ่มนัก
ลงทุน นำเสนอสู่ คณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้รับทรำบมุ มมองของนัก
ลงทุนที่มีต่อบริ ษทั โดยรำยงำนเป็ นรำยไตรมำส
ทั้งนี้ ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนกำรดำเนิ นงำนที่ ชดั เจน มีกำรจัดทำดัชนี ช้ ี วดั ผลกำรดำเนิ นงำน
เพื่ อ ให้ เ ห็ น กำรพัฒ นำของงำน เช่ น จ ำนวนครั้ งกำรประชุ ม กับ นัก ลงทุ น จ ำนวนครั้ งกิ จ กรรม
Roadshow ที่ เข้ำร่ วม กำรจัดประชุ มนักวิเครำะห์ กำรเข้ำร่ วมกิ จกรรม Opportunity Day กับตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ระยะเวลำในกำรอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดทำแบบ
สำรวจควำมพึงพอใจประจำปี เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุ งคุณภำพของกำรให้บริ กำรแก่กลุ่มนักลงทุน
ได้ดียงิ่ ขึ้น
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นและผูส้ นใจจะลงทุนในบริ ษทั มีขอ้ สงสัยและต้องกำรสอบถำมข้อมูลใด ๆ สำมำรถ
ติ ด ต่ อ มำยัง ฝ่ ำยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ :02-897-4800 Email Address :
pisit@saf.co.th
 หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูล
7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยแล้ว คณะกรรมกำรจะพิ จำรณำให้มี ก ำรเปิ ดเผยข้อมู ล ทั้ง ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ ผ่ำ น
ช่องทำงอื่นด้วย เช่น Website ของบริ ษทั โดยกระทำอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ เป็ น
ปัจจุบนั
ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริ ษทั
1) วิสัยทัศน์และค่ำนิยมของบริ ษทั
2) ลักษณะกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
4) งบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนทั้งฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้ำ
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5)
6)
7)
8)

แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้
ข้อมูลหรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษทั นำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผูจ้ ดั กำรกองทุน หรื อ สื่ อต่ำง ๆ
โครงสร้ำงกำรถือหุ น้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
โครงสร้ ำ งกลุ่ ม บริ ษ ัท รวมถึ ง บริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ร่ ว มค้ำ และ Special purpose
Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)
9) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ท้ งั ทำงตรงและทำงอ้อม ที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง
10) กำรถือหุ น้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
11) หนังสื อเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
12) ข้อบังคับของบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ
13) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบำยรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ และ นโยบำยด้ำนบริ หำรควำมเสี่ ยง
14) กฎบัตร หรื อหน้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิดชอบ คุ ณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่ ง ของคณะกรรมกำร
รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร กฎบัตร หรื อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
15) จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจ
16) ข้อมูลติดต่อหน่ วยงำนหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุ กำร
บริ ษทั เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
 หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมกำรจะดูแลให้มนั่ ใจว่ำ ผูถ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษทั
8.1.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้เรื่ องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมำยและประเด็นที่อำจมีผลกระทบ
ต่อทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้ผำ่ นกำรพิจำรณำ และ/หรื อ กำรอนุ มตั ิของผูถ้ ือหุ ้น โดยเรื่ อง
สำคัญดังกล่ำวถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้
8.1.2 คณะกรรมกำรจะสนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ น้ เช่น
1) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุ มล่วงหน้ำก่อน
วันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดย
ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกัน ที่มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำร้ อยละ 5 ของ
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จำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั สำมำรถเสนอวำระกำรประชุ มและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำรับ
กำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี โดยบริ ษทั จะนำหลักเกณฑ์น้ ี
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมกำรได้ภำยในระยะเวลำที่
บริ ษทั กำหนด โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเป็ นวำระกำรประชุ ม ซึ่ ง
หำกกรณี ค ณะกรรมกำรปฏิ เสธเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอบรรจุ เป็ นวำระ คณะกรรมกำรต้องแจ้ง
เหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบ
2) หลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบล่วงหน้ำ
8.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำร
ใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั มอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ ง
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
8.1.4 คณะกรรมกำรจะดู แลให้มีกำรส่ งหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
บน Website ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมกำรจะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุ ม โดยกำหนดหลักเกณฑ์
กำรส่ งคำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้บน website ของบริ ษทั ด้วย
8.1.6 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็ นภำษำอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับฉบับภำษำไทย
ทั้งนี้ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วยข้อควำมดังต่อไปนี้
1) วัน เวลำ และสถำนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) วำระกำรประชุ มและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม โดยระบุวำ่ เป็ นวำระเพื่อทรำบหรื อเพื่ออนุ มตั ิ
รวมทั้งแบ่งเป็ นเรื่ องๆอย่ำงชัดเจน เช่ น ในวำระที่ เกี่ ยวกับกรรมกำร ได้แยกเรื่ องกำรเลื อกตั้ง
กรรมกำรและกำรอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นแต่ละวำระ
3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระกำรประชุ มที่เสนอ ซึ่ ง
รวมถึง
ก. วำระอนุ มตั ิจ่ำยปั นผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผล อัตรำเงิ นปั นผลที่เสนอจ่ำย พร้ อมทั้ง
เหตุ ผลและข้อมู ลประกอบ ในกรณี ที่เสนอให้งดจ่ำยปั นผล ให้อธิ บำยเหตุ ผลและข้อมู ล
ประกอบ
ข. วำระแต่งตั้งกรรมกำร – ระบุชื่อ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรทำงำน จำนวนบริ ษทั จด
ทะเบียนและบริ ษทั ทัว่ ไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภท
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ของกรรมกำรที่เสนอ และในกรณี ที่เป็ นกำรเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
อีกครั้ง ให้ระบุขอ้ มูลกำรเข้ำร่ วมประชุ มปี ที่ผำ่ นมำ และวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
ของบริ ษทั
ค. วำระอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร – นโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละตำแหน่ ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุ กรู ปแบบทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและสิ ทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ
ง. วำระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี – ชื่ อผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่สังกัด ประสบกำรณ์ ทำงำน ควำมเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริ กำรอื่น
4) หนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด
5) ข้อมูลประกอบกำรประชุมอื่น ๆ เช่น รำยงำนประจำปี ขั้นตอนกำรออกเสี ยงลงคะแนน กำรนับ
และแจ้งผลคะแนนเสี ย ง สิ ทธิ ของหุ ้นแต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสี ยง ข้อมูลของกรรมกำร
อิสระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ น้ เอกสำรที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องแสดงก่อนเข้ำประชุ ม
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และแผนที่ของสถำนที่จดั ประชุม เป็ นต้น
 หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมกำรจะดู แลให้กำรดำเนิ นกำรในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มี
ประสิ ทธิ ภำพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ น้ สำมำรถใช้สิทธิ ของตน
8.2.1 คณะกรรมกำรจะกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ประชุ ม โดยคำนึ งถึ งควำมสะดวกในกำรเข้ำ ร่ วม
ประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้น เช่ น ช่ วงเวลำกำรประชุ มที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย สถำนที่จดั
ประชุมที่สะดวกต่อกำรเดินทำง เป็ นต้น
8.2.2 คณะกรรมกำรจะดูแลไม่ให้มีกำรกระทำใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุ มหรื อสร้ำงภำระ
ให้ผถู ้ ือหุ ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องนำเอกสำรหรื อหลักฐำน
แสดงตนเกินกว่ำที่กำหนดไว้ในแนวทำงปฏิ บตั ิของหน่วยงำนกำกับดู แลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษำ
สิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตัวเอง บริ ษทั จะจัดส่ งแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ
ก แบบ ข และ แบบ ค แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม และระบุถึงเอกสำรหลักฐำนที่ตอ้ งให้
ในกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ น้ สำมำรถมอบหมำยให้ตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้น หรื อกรรมกำร
อิ สระของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ โดย
บริ ษทั จะแจ้งในหนังสื อเชิญประชุมถึงรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะอย่ำงน้อย
1 ท่ำน นอกจำกนี้ บริ ษทั จะเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและหนังสื อมอบฉันทะแบบต่ำง ๆ
พร้อมทั้งรำยละเอียดและขั้นตอนต่ำง ๆบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หน้ำ 39

นอกจำกนี้ บริ ษ ทั มี นโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ ม ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเข้ำ ร่ วมกำร
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยกำรให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถส่ งมอบฉันทะ เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมกำร
อิ ส ระล่ ว งหน้ำ ก่ อ นวัน ประชุ ม ได้ โดยไม่ จ ำเป็ นต้อ งส่ ง ในวัน ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เท่ ำ นั้น และเพื่ อ
สนับสนุนให้นกั ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ คัสโตเดียนเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้
มีกำรตรวจสอบรำยชื่ อ ข้อมูล และเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วมกำรประชุ มก่ อนวัน
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รวมทั้ง กำรจัด เจ้ำ หน้ ำ ที่ ข องบริ ษัท ไปรั บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมจำกผูล้ งทุนสถำบัน หำกผูถ้ ือหุน้ ร้องขอมำยังบริ ษทั
8.2.3 คณะกรรมกำรจะส่ งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำใช้กบั กำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งกำรลงทะเบียนถือหุ ้น
กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรประชุ มสำมำรถกระทำได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยำ
โดยบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 2 ชัว่ โมง พร้อมทั้งใช้
ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบีย นและนับคะแนนเสี ยงเพื่ อควำมโปร่ งใส นอกจำกนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นยัง
สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่ วมกำรประชุ มได้ตลอดเวลำกำรประชุ ม เพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในวำระที่ ยงั
ไม่ได้พิจำรณำลงมติ
8.2.4 ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั จัดสรรเวลำสำหรับแต่ละวำระกำรประชุ มที่กำหนดไว้
ในหนังสื อนัดประชุ มอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงควำมเห็นและตั้งคำนึ งถำมต่อ
ที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
8.2.5 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญได้ กรรมกำรในฐำนะผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มและใน
ฐำนะผูถ้ ื อหุ ้นไม่ สนับ สนุ นกำรเพิ่ มวำระกำรประชุ ม ที่ ไม่ ได้แจ้งเป็ นกำรล่ วงหน้ำโดยไม่ จำเป็ น
โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
8.2.6 สนับ สนุ นให้ก รรมกำรทุ ก คนและผูบ้ ริ หำรที่ เ กี่ ย วข้องเข้ำ ร่ วมกำรประชุ ม เพื่ อผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถ
ซักถำมในประเด็นต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องได้
8.2.7 ก่อนเริ่ มกำรประชุ ม เลขำนุ กำรที่ประชุ มจะแนะนำคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำยซึ่ งทำหน้ำที่เป็ นคนกลำงและผูต้ รวจนับคะแนน จำกนั้น ให้บริ ษทั
แจ้งผูถ้ ือหุ น้ ให้ทรำบถึงจำนวนและสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสี ยงและกำรนับคะแนนเสี ยง กำรดำเนินกำรประชุ มจะ
เป็ นไปตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมวำระ
กำรประชุ มกะทันหันในวันประชุ ม และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยแสดงควำมคิดเห็น ซักถำม
ได้อย่ำงมีอิสระเท่ำเทียมกัน และตอบคำถำมอย่ำงตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลำอภิปรำยพอสมควร
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8.2.8 ในกรณี ที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุ มจะจัดให้มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำรเช่น ผู ้
ถือหุ น้ ใช้สิทธิ ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร
8.2.9 คณะกรรมกำรจะสนับสนุ นให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวำระที่สำคัญ และส่ งเสริ มให้มีบุคคล
ที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในกำรประชุม และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวำระให้ที่ประชุมทรำบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรำยงำน
กำรประชุ ม สำหรับกำรลงคะแนนเสี ยงในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรและวำระที่ประชุ มที่ตอ้ งขอมติ
จำกผูถ้ ือหุ ้นนั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรลงคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนน และเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อ
หุ น้ สำมำรถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรได้ทีละคน โดยใช้บตั รลงคะแนนในวำระดังกล่ำว
 หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติที่ประชุ มและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วน
8.3.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสี ยงภำยในวัน
ทำกำรถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย และบน website ของบริ ษทั
8.3.2 คณะกรรมกำรจะดู แลให้ก ำรจัดส่ ง ส ำเนำรำยงำนกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ นให้ต ลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยภำยในสิ บสี่ (14) วัน นับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุน้
8.3.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่ำงน้อยดัง ต่อไปนี้
1) รำยชื่ อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่เข้ำประชุ ม และสัดส่ วนกรรมกำรที่เข้ำร่ วมกำรประชุ ม ไม่เข้ำ
ร่ วมกำรประชุม
2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุ ม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสี ยง) ของแต่ละวำระ
3) ประเด็นคำถำมและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ
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ส่ วนที่ 3
จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด ได้กำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิ บตั ิสำหรับผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำน เพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี้
1. ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หำร หมำยถึง พนักงำนที่มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ นอกจำกผูบ้ ริ หำรจะต้องพึงปฏิบตั ิในจรรยำบรรณทุก ๆ
ข้อ ในฐำนะที่เป็ นพนักงำนคนหนึ่งของบริ ษทั แล้ว ผูบ้ ริ หำรต้องมีแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเสริ มสร้ำงกำรเป็ น
ผูบ้ ริ หำรที่ดี และในฐำนะผูบ้ งั คับบัญชำของพนักงำน จะต้องเป็ นผูน้ ำและเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติ
ปฏิบตั ิที่ดีให้แก่พนักงำนดยทัว่ ไปด้วย จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับผูบ้ ริ หำรไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอำใจใส่ และมีวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล ไม่หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จำกข้อมูลขององค์กรซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมทั้งไม่ดำเนิ นกำรใดๆ อัน
เป็ นลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม บริ หำรงำนโดยควำมไม่ลำเอียง สนับสนุ นในกำร
สร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณที่พนักงำนต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ จริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล
1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้ า
ผูบ้ ริ หำรต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุ รกิจ ที่บริ ษทั กำหนดไว้อย่ำงเคร่ งครัด
1.4 ผู้บริหารต่ อคู่ค้า
ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
จำกคู่คำ้ และหำกปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คำ้ ให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันหำแนว
ทำงแก้ไข
1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบ ตั ิ ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ ดี และไม่แสวงหำ
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
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ผู บ้ ริ ห ำรต้อ งปฏิ บ ัติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ำรปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
รั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม รวมถึ ง ให้ค วำมร่ วมมื อ ช่ วยเหลื อ สนับ สนุ น และอำสำท ำกิ จกรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ำงกำรทำงำนที่ดีมีประสิ ทธิ ภำพ พนักงำนควรมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 พนักงำนพึงปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมอุตสำหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
2.2 พนักงำนพึงประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
2.3 พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพและเชื่ อฟั งผูบ้ งั คับบัญชำที่สั่งกำรโดยชอบ ด้วยนโยบำยและระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั
2.4 พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้ง ซึ่ งจะนำไปสู่ ควำมเสี ยหำยต่อบุคคลอื่นและบริ ษทั
2.5 พนักงำนพึงเคำรพสิ ทธิ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน หลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรื อเรื่ องรำวของผูอ้ ื่นทั้ง
ในเรื่ องเกี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนและเรื่ องส่ วนตัว ไปเปิ ดเผยหรื อวิพ ำกษ์วิจำรณ์ ใ นลัก ษณะที่ จ ะ
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยทั้งต่อพนักงำนและต่อบริ ษทั
2.6 พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญใด ๆ ที่อำจทำให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในภำย
หน้ำ หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทรำบในทันที
2.7 พนักงำนไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ หรื อประโยชน์จำกหน้ำที่กำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนหรื อ
พรรคพวก หรื อทำธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั
2.8 พนักงำนพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้ำ คู่คำ้ ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมเสมอภำค
2.9 พนักงำนพึงรักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่คำ้ และองค์กรอย่ำงเคร่ งครัด
2.10 พนัก งำนพึ ง รำยงำนเรื่ องที่ ไ ด้รับทรำบให้ผูบ้ งั คับบัญชำโดยมิ ชัก ช้ำ เมื่ อเรื่ องที่ รับทรำบอำจมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนหรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
2.11 พนักงำนพึงรักษำดู แลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์
อย่ำงเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สู ญเปล่ำ เสี ยหำย หรื อเสื่ อมสลำยก่อนเวลำอันสมควร
บทกาหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ให้พิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ทั้งนี้ ให้แต่
ละฝ่ ำยงำนเป็ นผูพ้ ิ จำรณำเองในเบื้ อ งต้น และสรุ ป เรื่ องส่ ง ต่ อให้ผูบ้ ัง คับ บัญชำระดับ สู ง และสำยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นควำมผิดพร้อมทั้งระบุโทษตำมควำมเหมำะสมต่อไป แต่หำกควำมขัดแย้งทำง
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ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยเป็ นอย่ำงมำก ไม่อำจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้
ก็ให้นำเรื่ องเข้ำสู่ ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั เพื่อพิจำรณำหำข้อสรุ ปและกำหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวำจำ
2. ตักเตือนด้วยหนังสื อ
3. ตัดค่ำจ้ำง
4. พักงำน
5. เลิกจ้ำง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำน
6. ดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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ส่ วนที่ 4
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่ นของ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ดังนั้น เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนปฏิ บตั ิ ตำม
กฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี บริ ษทั จึงมีนโยบำยกำหนดห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั
ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว นำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้
แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่นในทำงไม่ชอบ และห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอก
หรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีกำรเปิ ดเผยให้ประชำชนทรำบโดยทัว่ ถึงกันผ่ำนตลำดหลักทรัพย์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมโปร่ งใสและคำนึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย
บริ ษทั ถื อเป็ นนโยบำยสำคัญที่ จะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็ นข้อปฏิ บตั ิสำหรับกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง
ให้บริ ษทั ทรำบ เพื่อให้มีขอ้ มูลสำหรับใช้ประโยชน์ภำยใน ในกำรดำเนิ นกำรตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
2) หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3) ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันทุกรำยกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ต้อ งน ำเสนอและขออนุ ม ัติ ก ำรเข้ ำ ท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ดั ง กล่ ำ วต่ อ คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี )
4) ปฏิ บตั ิตำมขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั เมื่อมีรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด
5) กำหนดรำคำและเงื่ อนไขของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length
basis) ซึ่ งต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือน
หรื อคล้ำยคลึงกัน
6) ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย กับ กำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ไม่ ส ำมำรถเป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ หรื อออกเสี ย งลงมติ ใ นเรื่ อง
ดังกล่ำว
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7) ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอำจแต่งตั้งผูป้ ระเมินอิสระ เพื่อทำกำร
ประเมินและเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ รำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่ำว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสี ยของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จัดส่ งแบบแจ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนและ
บุคคลที่มีควำมเกี่ ยวของให้กบั บริ ษทั เพื่อป้ องกันรำยกำรที่อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์และประกำศที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) จัดส่ งแบบแจ้งรำยงำนครั้งแรก เมื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรเข้ำใหม่ของบริ ษทั
2) จัดส่ งแบบแจ้งรำยกำร เพื่อปรับปรุ งข้อมูล ณ วันเริ่ มต้นปี ( 1 มกรำคม ของทุกปี )
3) จัดส่ งแบบแจ้งรำยงำน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่มีผลทำให้เกิดมีส่วนได้เสี ย หรื อควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงปี
เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และจัดส่ ง
สำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและกำกับดู แลด้ำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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ส่ วนที่ 5
แบบพิมพ์ รายงานและแบบฟอร์ มทีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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ต้ นฉบับ
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและอ่ำนข้อควำมในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัดแล้ว
ข้ำพเจ้ำ เข้ำใจ รับทรำบ และจะยึดถือหลักกำรนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนต่อไป
ลงชื่อ : ……………………………………………
(…………………………………………)
รหัสพนักงำน : …………………………………………….
ตำแหน่ง : ……..………………………………………
หน่วยงำน : ……………………………………………..
วันที่ : ……….……../….………./………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาเนา
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและอ่ำนข้อควำมในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัดแล้ว
ข้ำพเจ้ำ เข้ำใจ รับทรำบ และจะยึดถือหลักกำรนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนต่อไป
ลงชื่อ : ……………………………………………
(…………………………………………)
รหัสพนักงำน : …………………………………………….
ตำแหน่ง : ……..………………………………………
หน่วยงำน : ……………………………………………..
วันที่ : ……….……../….………./………………..

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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แบบเปิ ดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………เลขประจำตัว…………………………………
ตำแหน่ง…………………………………………………สังกัด…………………………………………
ขอรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
เหตุที่ตอ้ งรำยงำนควำมขัดแย้ง :
รำยงำนประจำปี
รับตำแหน่งใหม่
เกิดควำมขัดแย้ง
ความขัดแย้ งของผู้รายงาน
1. ท่ ำ นใช้อ ำนำจหน้ำ ที่ แ ละ/หรื อ ทรั พ ย์สิ น ของ
บริ ษ ทั ไปเอื้ อประโยชน์ ต่อกิ จกำรของตนเอง/
ครอบครัว/ญำติพี่นอ้ ง/และ/หรื อพวกพ้อง
เคย
ไม่เคย
2. ท่ำนดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำร/ที่ปรึ กษำหรื อมีส่วน
ร่ ว มในโครงกำรหรื อ ในกิ จ กำรที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
เสนอรำคำที่เป็ นคู่สัญญำกับบริ ษทั หรื อกิจกำรที่
มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั
มี
ไม่มี
3. ท่ำนมี บุคคลในครอบครั วเป็ นผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ผูบ้ ริ หำร/ที่ ปรึ กษำหรื อมีส่วนร่ วมในโครงกำร
หรื อกิ จ กำรที่ ติ ด ต่ อ หรื อเสนอรำคำที่ เ ป็ น
คู่ สั ญญำกับ บริ ษ ทั หรื อกิ จกำรที่ มี ล ัก ษณะเป็ น
กำรแข่งขันกับบริ ษทั
มี
ไม่มี

การแก้ ไขความขัดแย้ งของผู้รายงาน

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ความขัดแย้ งของผู้รายงาน
4. ท่ ำ นมี ก ำรน ำข้ อ มู ล ภำยในของบริ ษั ท ไป
แสวงหำผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบแก่ ต นเอง/
ครอบครัว/ญำติพี่นอ้ งและ/หรื อ พวกพ้อง
เคย
ไม่เคย
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การแก้ ไขความขัดแย้ งของผู้รายงาน

5. ท่ ำ นรั บ /ยิ น ยอม/รู ้ เ ห็ น เป็ นใจให้ บุ ค คลใน
ครอบครัวรับสิ่ งของเป็ นของขวัญ/ผลประโยชน์
โดยมีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท ที่นำมำซึ่ งควำม
สะดวกสบำยต่อตนเอง เกินควำมเหมำะสมและ/
หรื ออำจส่ งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ ซึ่ งทำ
ให้ ผู ้รั บ ตัด สิ นใจเอนเอี ย งในลั ก ษณะที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อผูใ้ ห้
เคย
ไม่เคย
6. ท่ ำ นน ำของขวัญ ที่ มี ร ำคำหรื อ มู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ ที่
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตแห่ ง ชำติ มอบให้ แ ก่
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำหรื อบุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
เคย
ไม่เคย
หมำยเหตุ : “ญำติ” หมำยถึง ผูบ้ ุพกำรี ผูส้ ื บสันดำน พี่นอ้ งร่ วมบิดำมำรดำ หรื อร่ วมบิดำหรื อมำรดำเดียวกัน ลุง
ป้ ำ น้ำ อำ คู่สมรส บุพกำรี หรื อผูส้ ื บสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรื อผูร้ ับ
บุตรบุญธรรม
“พวกพ้อง” หมำยถึง ญำติ มิตรสหำย
ลงชื่อ : ……………………………………………
(
)
วันที่ : ……….……../….………./………………..

