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- สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
- การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการ
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- นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
- นโยบายด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์
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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการ และเชื่อมัน่ ว่าระบบและการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการ
นามาซึ่ ง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถ
สร้างความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ และให้ความสาคัญในการนานโยบายการกากับดูแลกิจการ
เข้ามาช่วยปรับปรุ งและ
พัฒนา นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น เพื่อนามาซึ่ งความสาเร็ จในการ
ดาเนินธุ รกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด และสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ฯ นานโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี้ แสดงบน WEB
SITE ทั้งภายใน และภายนอกของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั รวมถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิงาน และนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ อย่างสู งที่จะพัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
เพื่อบรรลุเป้ าหมายในการสร้างความมัน่ คง เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ ตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ

(อนันต์ อัศวโภคิน)
ประธานกรรมการ
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1. วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็ นผู้นาในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”

พันธกิจ
- เราจะเสนอสิ นค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีของลูกค้าได้อย่างคุม้ ค่า
และเพียงพอ
- เราจะร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนารู ปแบบ นวัตกรรมของสิ นค้าและบริ การ
ประสิ ทธิภาพในด้านการบริ หารจัดการเพื่อสร้างความสาเร็ จร่ วมกัน

พร้อมทั้งเพิ่ม

- เราให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิ ทธิภาพในการทางาน ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งส่งเสริ มให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร
- เราบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม

พร้อมทั้งมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

- เราจะแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิม่ ที่เหมาะสมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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2. วัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
CUSTOMER FIRST

TEAMWORK

ลูกค้ าสาคัญทีส่ ุ ด
นา้ หนึ่งใจเดียว
THINK&ACT AS HOMEPRO

PASSION

INTEGRITY

คิดเป็ นทาเป็ นอย่ างโฮมโปร

ปรารถนาสร้ างความสาเร็จ
สุ จริตและยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
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3. หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการและเชื่อมัน่ ว่าระบบ และการ
กากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริ หารจัดการธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล มีความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายและการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการสาคัญในเรื่ อง สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็ นแนวทางการ
บริ หารจัดการธุรกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดาเนินธุรกิจที่ยดึ มัน่ ในความ
ถูกต้องและโปร่ งใส รวมทั้งเป็ นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสานึกในจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทาให้บริ ษทั ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดย
แบ่งเป็ น 9 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 2 การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 3 นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 5 คณะอนุกรรมการ
หมวดที่ 6 จริยธรรมธุรกิจ
หมวดที่ 7 นโยบายเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
หมวดที่ 8 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
หมวดที่ 9 นโยบายด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.

คณะกรรมการได้ดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายได้รับสิ ทธิพ้นื ฐานตามกฎหมาย
- สิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไรของกิจการ
- สิ ทธิ การซื้ อ ขายหรื อโอนหุ น
้
- สิ ทธิ การได้รับข่าวสาร ข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลาและในรู ปแบบที่
เหมาะสม ในการตัดสิ นใจที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และตนเอง
- สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ
้ ือหุน้ เพื่อตัดสิ นใจใน
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ที่สาคัญของบริ ษทั และเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่
คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- สิ ทธิ ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิ ทธิ เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
- สิ ทธิ ในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส
้ อบบัญชีอิสระ

2.

นอกเหนือสิทธิทางกฎหมาย บริ ษทั ได้มีการให้ขอ้ มูลที่สาคัญ ผ่านทาง Website ของบริ ษทั
การจัดให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เข้าเยีย่ มชมกิจการ เป็ นต้น

3.

ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รับหนังสื อเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่ องที่
ต้องพิจารณา โดยบริ ษทั จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพือ่ ความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุมของผูถ้ ือหุน้

4.

บริ ษทั ไม่มีการริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆและการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูล
สาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน เป็ นต้น

5.

ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระในการประชุม และสามารถตั้งคาถาม ขอคาอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้
อย่างเหมาะสม

6.

บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ตาม
แนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.

บริ ษทั เปิ ดโอกาส ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ ตามแนวทางที่เหมาะสม

8.

ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ ประธานอนุกรรมการ ใดๆที่มี จะได้เข้าประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามเป็ นอย่างน้อย
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9.

หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รับและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและ
ผลของการลง คะแนนเสี ยง

ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
1.

บริ ษทั ฯ มีการส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายกาหนด

ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวัน

2.

บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่านทาง
Website ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นข้อมูลเหมือนกับ ข้อมูลที่บริ ษทั จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ
เอกสาร หรื อสื่ ออิเล็คทรอนิคส์

3.

บริ ษทั ฯ ไม่แสดงความเอนเอียง กับผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงั ไม่
เปิ ดเผย เป็ นเฉพาะกลุ่ม

4.

บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายและมาตรการป้ องกัน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยมีการสื่ อสารให้ทุกคนทราบและติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ

5.

บริ ษทั ฯ มีการแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบใน
หนังสื อเชิญประชุม

6.

บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลในหนังสื อเชิญประชุม สาหรับวาระการประชุมอย่างเพียงพอ ต่อการ
ตัดสิ นใจ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล และวาระเพื่อ
พิจารณาเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การควบรวมกิจการ
เป็ นต้น

7.

คณะกรรมการบริ ษทั จะได้มีการเสนอชื่อ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ในหนังสื อเชิญ
ประชุม ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ จากผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน แทนผู ้
ถือหุน้

8.

ผู ้ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนตามจ านวนหุ ้ น ที่ ต นมี และมี ค วามเท่ า เที ย มกัน ใน
สารสนเทศ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ

9.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการปฏิบตั ิโดยยุติธรรม

10.

บริ ษทั ฯ ได้มีการนาส่งรายงานการประชุม ให้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์ ภายในกาหนด 14 วัน
นับจากวันเสร็จสิ้นการประชุม และได้เผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของ
บริ ษทั ฯ
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11.

ในกรณี ที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี ส่วนได้เสี ยเกี่ ยวกับการดาเนิ นการเรื่ องใด
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารคนนั้น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนที่จะดาเนิ นการในเรื่ อง
นั้น ๆ เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ หรื อกรณี เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยตรง

12.

กรรมการหรื อผู ้บ ริ หารที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เกี่ ย วกั บ เรื่ องใด ไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ วมประชุ ม ใน
กระบวนการตัดสิ นใจในการพิจารณาธุรกรรมเรื่ องนั้น
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หมวดที่ 2 การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

คณะกรรมการ ให้คาจากัดความของ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ครอบคลุม ถึง ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ เจ้าหนี้
ผูถ้ ือหุน้ หรื อนักลงทุน ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม

2.

คณะกรรมการควรรับรู ้ถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามที่กฎหมายกาหนด และสนับสนุนให้มี
การร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่ สร้างงานและสร้าง
กิจการให้มีความสาเร็ จที่มนั่ คงอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรสร้างความมัน่ ใจว่าสิ ทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยได้รับการคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี

3.

คณะกรรมการคานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทาประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการ
สร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลให้กบั บริ ษทั ฯ

4.

คณะกรรมการ จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และจะได้มีการ
ชดเชย กรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ

5.

คณะกรรมการ กาหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย หรื อ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อ ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง ผ่าน
ทาง สานักตรวจสอบภายใน
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หมวดที่ 3 นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่
เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ
ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริ ง
ของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริ ษทั ตั้งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด โดย
-

จัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตามที่
กฎหมายกาหนด และเปิ ดเผยสารสนเทศอื่นอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

-

จัดให้มีสานักตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด

- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมร่ วมกับ
นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การเยีย่ มชมกิจการของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การ
ตอบคาถามทางโทรศัพท์และ e-mail การเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ และผ่าน Web Site ของ
บริ ษทั ฯ
-

ใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และมี
ผูส้ อบบัญชีภายนอกรับรองงบการเงิน และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อ
เพิ่มความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

3. บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เพิม่ เติม ในรายงานประจาปี อย่างสม่าเสมอ ดังนี้
-

การทาหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ และ อนุกรรมการทุกๆชุด

-

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง

-

นโยบายการกากับดูแลกิจการโดยสรุ ป

-

นโยบายเกี่ยวกับสังคม สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยสรุ ป

-

จริ ยธรรมธุรกิจโดยสรุ ป

-

ประวัติการอบรมของกรรมการ

4. บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุ ง ทันสมัย และทัว่ ถึง
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5. นอกเหนือจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนด บริ ษทั ฯ ได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล ผ่านทาง
Website ของบริ ษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่สาคัญ ดังนี้
-

นโยบายการกากับดูแลกิจการและ ผลการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด

-

จริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

-

โครงสร้างการถือหุน้ ที่แสดงให้เห็นถึง ผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ

-

โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั

-

วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ

-

นโยบายเกี่ยวกับสังคม สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยสรุ ป

-

รายงานประจาปี

-

งบการเงิน

-

ข่าวสารที่เผยแพร่

6. บริ ษทั ฯ จัดให้มี หน่วยงานหรื อผูท้ ี่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ เปิ ดเผยช่องทางในการ
ติดต่อโดยชัดเจน
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หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการและการแต่ งตั้ง
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน โดยกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ ษทั 1 ตาแหน่ง และเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในส่วนที่เหลือ
2. กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการและ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว โดยจะไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ ประธานกรรมการบริ ษทั
3. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน
จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้หรื อประสบกรณ์ ทางด้านบัญชีและการเงิน
4. บริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการอิสระ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนด
5. การแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใส และชัดเจน ในการ
เสนอชื่อ จะมีประวัติ และรายละเอียดที่เพียงพอ ของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการลง
มติของผูถ้ ือหุน้
6. มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน ที่เป็ นปั จจุบนั โดยสม่าเสมอ
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขดั ต่อ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูม้ ีทกั ษะและประสบการณ์หลากหลาย มีความเป็ นผูน้ าและมีความรู ้
นิยามกรรมการอิสระ
“กรรมการอิ สระ” หมายถึ ง กรรมการที่ มี ความเป็ นอิ สระในการแสดงความเห็ น ต่อ การ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อส่ วนได้เสี ยต่อผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี้
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1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

2.

มีความเป็ นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิ นและการบริ หารงานของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ของบริ ษ ัท และรวมถึ งไม่ มี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยใน ลักษณะ ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็ นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่ ว นได้ส่ วนเสี ยนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิ บัติหน้าที่ แ ละการ ให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ

3.

ต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

4.

ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงานหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา ในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั

5.

ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

6.

สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะ กรรมการบริ ษทั ได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ราย ใหญ่ของบริ ษทั รวม ทั้งผูท้ ี่ เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.

ไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้อย่างเป็ น
อิสระ

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1 กรรมการต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ มี
ความสนใจในกิจการของบริ ษทั ที่ตนเองเป็ นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริ ยธรรม (Honesty and
Integrity) ในการดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ (Accountability to Shareholders)
3. คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั (Direction) และกากับ
ควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นตามนโยบายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการและความมัง่
คัง่ สูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
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4. คณะกรรมการควรติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษทั ตลอดเวลาและควรได้รับรู ้ถึงการปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายและข้อกาหนดใน สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั และควรกาชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าว
เรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
5. คณะกรรมการควรดาเนินการให้บริ ษทั จดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิ ทธิผล
6. กรรมการที่เป็ นอิสระ ควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ ในการพิจารณากาหนด
กลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนิน
กิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะ คัดค้านการกระทาของกรรมการอื่นๆ หรื อฝ่ ายจัดการ ในกรณี ที่มี
ความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
7. ในกรณี ที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึ กษาภายนอกเกี่ยวกับ
การดาเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่าย ของบริ ษทั
8. คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่กฏหมายบังคับใช้
9. คณะกรรมการจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)
จริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรม ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคน
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้า
มาดารง ตาแหน่งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ.2535
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีการประชุมสม่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และตามความจาเป็ น ในการประชุม
กรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม
2. กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการจัดเรื่ องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึ กษาหารื อ
กับฝ่ ายจัดการ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการ ควรพิจารณาคาขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สาคัญเป็ น
วาระการพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
3. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย
และเพียงพอสาหรับคณะ กรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ
4. ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่ตอ้ งให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการ ประธานกรรมการควรดู
ให้มนั่ ใจว่า กรรมการ ทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณาและตัดสิ นใจอย่าง ถูกต้องในเรื่ องต่างๆ ในการ ประชุมคณะกรรมการ
5. กรรมการควรสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คาปรึ กษาและบริ การต่างๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จากฝ่ าย จัดการ และอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาภายนอกได้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนด
วิธีการ
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
และ
คณะอนุกรรมการย่อย ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึง
1. คณะกรรมการ มีการกาหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จาเป็ นในระดับที่สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพ และจัดค่าตอบแทนให้อยูใ่ นลักษณะ ที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และ
ของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็ นพิเศษ (เช่น เป็ นอนุกรรมการ)
จะได้รับค่า ตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการมีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารไว้
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ

ในรายงาน
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จดั การ
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ในเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ในการพิจารณากาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การปฐมนิเทศและให้ ความรู้ ในธุรกิจของบริษัท แก่ กรรมการใหม่
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน
ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู ้ และความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
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หมวดที่ 5 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ดาเนินธุรกิจอย่าง โปร่ งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ตทั้งต่อผูถ้ ือหุน้ คูค่ า้ และลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับดูแลองค์กรที่ดี
เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าการดาเนินการ ขององค์กรเป็ นไปตามข้อกาหนด และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามจรรยาบรรณ
ที่พึงปฏิบตั ิ คงไว้ซ่ ึงระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิ ทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
ทุจริ ต คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนด กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ประสิ ทธิผล

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

และมี

3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
6. สอบทานและพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
นาเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้าง รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาอนุมตั ิระเบียบข้อบังคับของสานักงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และ
แผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ให้มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน
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11. ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายจัดการ ฝ่ าย
ตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชี
12. สอบทานและพิ จ ารณาร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายใน เกี่ ย วกับ ผลการตรวจสอบ ข้อ สัง เกตและ
ข้อเสนอแนะ
13. สอบทานและแก้ไขระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นปกติปีละครั้ง
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

เพื่อให้ทนั สมัย

14. ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในกรณี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี พ บ
พฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ได้กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้น ให้ แ ก่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
16.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
16.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
16.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
16.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
16.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
16.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร
16.8 รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด จานวนอย่างน้อย 3 คน และต้อง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความ เข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อการเงิน หรื อตรวจสอบไม่
น้อยกว่า 1 คน

2.

ให้ผจู ้ ดั การทัว่ ไปสานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

2.

มีความเป็ นอิสระไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริ หารงานของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ส่วนเสียใน ลักษณะ ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาอย่าง รอบคอบแล้วเห็นว่าการ
เคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นจะ ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบตั ิหน้าที่และการ ให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

3.

ต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

4.

ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงานหรื อที่ ปรึ กษาที่
ได้รับ เงินเดือนประจา ในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั

5.

ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

6.

สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผล การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะ กรรมการบริ ษทั ได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร
หรื อผูถ้ ือหุน้ ราย ใหญ่ของบริ ษทั รวม ทั้งผูท้ ี่ เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

วาระการดารงตาแหน่ ง
1.

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอน
จากกรรมการตรวจสอบ

2.

กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
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3.

กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
3.1) ครบกาหนดตามวาระ
3.2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
3.3) ลาออก
3.4) ตาย
3.5) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.6) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง

4.

การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยนื่ ใบลาต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิพร้อมส่งสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบ

5.

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคล ที่มี คุณุสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน และตามความจาเป็ น โดยอาจเชิญฝ่ าย
จัดการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้อง หรื อผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุม หรื อให้
ความเห็น หรื อส่งเอกสารหรื อข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ น
2. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใดมิให้เข้าร่ วมพิจารณา เรื่ องนั้นๆ
ในการออกเสี ยงลงมติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบลงมติมีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1
เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสี ยง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าจ้ าง
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการใหม่
ผูจ้ ดั การ

หรื อสรรหากรรมการ

2. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใส
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3. กาหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยคณะที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาเสนอแนะการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคานึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
กาหนดผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานประจาปี
5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3.และข้อ 4.ให้เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
6. พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจาปี
ผลประโยชน์อื่นใด ของพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ

สวัสดิการ ตลอดจน

7. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กาหนดนโยบายใน
ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ แก่พนักงาน (Employee Stock Option Plan) ตามที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การเสนอมา
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าจ้ าง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง จากกรรมการบริ ษทั ฯ
จานวนอย่างน้อย 3 คน
2. ให้ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ของบริ ษทั ฯ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าจ้าง
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าจ้ าง
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขดั ต่อ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูม้ ีทกั ษะ มีประสบการณ์ และมีความรู ้ ในการปฏิบตั ิงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.1) ครบกาหนดตามวาระ
1.2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
1.3) ลาออก
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1.4) ตาย
1.5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.

การลาออกของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง ให้ยนื่ ใบลาต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยคณะ กรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ

3.

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้างว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคล ที่มี คุณุสมบัติครบถ้วนเป็ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง เพื่อให้มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้
กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าจ้ าง
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง มีการประชุมทุกๆ 3 เดือนครั้ง และตามความจาเป็ น
โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมประชุม
หรื อให้ความเห็น หรื อส่งเอกสารหรื อข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ น
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง ในการออกเสียงลงมติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้าง มีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้าง
มากเป็ นเกณฑ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าจ้างไม่มีสิทธิออกเสี ยง

คณะกรรมการบริหารบริษัท
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณา และกลัน่ กรองเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
2. พิจารณาการลงทุน การขยายสาขา การจัดสรรงบประมาณประจาปี และการเสนอแผนกลยุทธ์
บริ ษทั ต่อคณะกรรมการ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร จากกรรมการบริ ษทั ฯ จานวนอย่างน้อย 3
คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขดั ต่อ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริ ษทั
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2. เป็ นผูม้ ีทกั ษะ มีประสบการณ์ และมีความรู ้ ในการปฏิบตั ิงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ หาร พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.1) ครบกาหนดตามวาระ
1.2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
1.3) ลาออก
1.4) ตาย
1.5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2. การลาออกของกรรมการบริ หาร ให้ยนื่ ใบลาต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน โดยคณะ กรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคล ที่มี คุณุสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หาร เพื่อให้มี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
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หมวดที่ 6 จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริ ญก้าวหน้า โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความมีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ น
แนวทางเสมอมา คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดกรอบ และแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและ
คุณธรรม โดยจัดทาเป็ นเอกสาร “คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมกันนี้ได้กาหนดให้เป็ น
หน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและ
ข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่ งครัด
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หมวดที่ 7 นโยบายเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
1. โครงสร้ างการบริหารของบริษทั
การตรวจสอบภายในเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญในการบริ หารงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเป็ น การควบคุมภายในที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารเกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่
นั้นมีการปฏิบตั ิจริ ง อย่างสม่าเสมอและเป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่ อง จุดอ่อนและพัฒนา
ระบบการดาเนินงานที่มี อยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น บริ ษทั จึงได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็ น
หน่วยงานหนึ่งของบริ ษทั ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการบริ หารดังนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ
สานักตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย
เป้ าหมายและทิศทางดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

นาเสนอ

2. จัดทาจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยได้ประมวลจริ ยธรรมในการดาเนินการธุรกิจ ของบริ ษทั
รวมทั้งข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิอนั ดี รวมทั้ง
ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบ เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ให้ขดั กับจริ ยธรรมของบริ ษทั มี
ความซื่อสัตย์ มีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
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3. การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กรที่ชดั เจน มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิตามระดับตาแหน่ง
เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถ ดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) โดยกาหนดลักษณะงาน หน้าที่
ระดับความ รู ้ความสามารถ ทักษะของตาแหน่ง มีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง อย่างเหมาะสม
5. มีการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่ องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่ง การพัฒนา
บุคลากรและ การฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึง
การให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบ แทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
3. กิจกรรมควบคุม
1. ใช้ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็ นเครื่ องมือในการวางแผน
และ ควบคุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ทันต่อ
เหตุการณ์
2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน คือ
2.1) หน้าที่อนุมตั ิ
2.2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและ ข้อมูลสารสนเทศ และ
2.3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน
3. สาหรับธุรกรรม แต่ละประเภท บริ ษทั มีการกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิวงเงินเป็ นลายลักษณ์
อักษร
4. มีการดูแลป้ องกันทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหายหรื อใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น มี
การตรวจนับทรัพย์สินเป็ นครั้งคราว
การจัดยามรักษาการณ์เพื่อป้ องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สิน ฯลฯ
4. ระบบการติดตามและการประเมินผล
1. มีการจัดทารายงานเปรี ยบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริ งกับที่ต้ งั ไว้และมีการสัง่ การแก้ไขอย่าง
สม่าเสมอ
2. มีการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภาย ในต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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3. จุดบกพร่ องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญที่มีการตรวจพบไม่วา่ จะโดย
ผู ้
ตรวจสอบภายใน
หรื อผูส้ อบบัญชีอิสระ
ได้มีการรายงานไปยังฝ่ ายบริ หารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา สัง่ การแก้ไขโดยไม่ชกั ช้า
4. มีนโยบายให้ผบู ้ ริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีกรณี เกิดเหตุการณ์ทุจริ ต หรื อ
สงสัยว่ามี การทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะ การเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5. ระบบสารสนเทศและระบบข้ อมูล
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดข้อมูลที่สาคัญต่างๆ
อย่างเพียงพอที่จะ ใช้ในการตัดสิ นใจ กรรมการบริ ษทั ได้ รับหนังสื อและเอกสารการประชุมที่มีขอ้ มูลเพียง พอใน
การพิจารณารายงาน การประชุมของกรรมการ มีการบันทึกความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็ น
หมวดหมู่ การบันทึกบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีตามหลักการ บัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริ ษทั
6. ความเสี่ยงทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ
มีการบริ หารความเสี่ ยงทางธุรกิจจากภายนอกและภายในที่เหมาะสม โดยผูบ้ ริ หารบริ ษทั และพนักงาน
ผูเ้ กี่ยวข้องได้ร่วม กันวางระบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ มาตรการป้ องกัน
อย่างสม่าเสมอ มีมาตรการ ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัย ความเสี่ ยง และได้ปฏิบตั ิตามมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตาม
แผนการบริ หารความเสี่ ยง
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หมวดที่ 8 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
1.

บริ ษทั กาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆเป็ นผูด้ ูแลความเสี่ ยง โดยจะต้องมี
บทบาทและส่วนร่ วมในการพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
และมีความเข้าใจใน
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง

2.

จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ตาม
หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่ง
ความสาเร็ จ และลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวม

3.

ดาเนินการและสนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยงให้ประสบความสาเร็ จทัว่ ทั้งองค์กร โดยการใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม

4.

ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
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หมวดที่ 9 นโยบายด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์
นโยบายด้ านสังคม
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้สนับสนุนพัฒนาด้าน
สังคม เพื่อให้เกิดสังคมน่าอยู่ ได้เริ่ มจากพนักงานได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมและ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ เช่น การทาบุญตักบาตร การฟังธรรม กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และครอบครัว อันเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีต่อครอบครัวและสังคม
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริ มด้านการศึกษา ที่บริ ษทั ได้ดาเนินการมา คือ โครงการห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยบริ ษทั มีความปรารถนาที่จะให้โอกาสกับเด็กๆที่ขาดโอกาสได้เรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ โดยการตอบแทนสังคมด้วยการสร้าง ห้องเรี ยนรู ้พร้อมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าเรี ยนรู ้
โลกของ Internet บริ ษทั ได้มีความตั้งใจที่จะดาเนินการสร้างห้องเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนต่างๆ ในทุกจังหวัด
ที่ บริ ษทั ฯ มีสาขาอยู่
และอีกโครงการที่บริ ษทั ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ
อนามัยตามโรงเรี ยนห่างไกล โดยริ เริ่ มจาก โครงการห้องน้ าของน้องหนู ร่ วมกับคูค่ า้ โดยการปรับปรุ ง
ห้องน้ าโรงเรี ยนประถมศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวติ เด็กนักเรี ยน และปลูกผังวิธีการใช้อย่างถูกต้อง โดย
เริ่ มจากโรงเรี ยนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นที่แรกและ จะได้ดาเนินการต่อไปอีกในจังหวัดที่ บริ ษทั ฯ มี
สาขาอยู่
นโยบายสิ่งแวดล้ อม
ในด้านการดูแลสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ถือว่าสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของ
คน สัตว์ ต้นไม้ ชีวติ จิตใจที่สมดุลและอยูร่ ่ วมกัน ดังนั้น การดูแลสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ต่อสังคม และเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยมีวตั ถุประสงค์
-

ป้ องกันสภาวะมลพิษ
ควบคุมดูแลสภาพอากาศ น้ าทิ้ง และของเสี ย จากการปฏิบตั ิการให้ดีกว่ามาตรฐาน และ
ระเบียบที่กฎหมายกาหนด

-

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

-

ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ประกาศใช้ในปัจจุบนั และอนาคต

-

-

พัฒนาคุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย อัน
จะให้ความสาคัญในเรื่ อง การใช้ น้ า พลังงาน และสารเคมี ตลอดจนการลดการสูญเสี ย
ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ และคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
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นโยบายด้ านความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ถือว่า ระบบความปลอดภัย เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมีความสาคัญ และเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนในอันที่จะดาเนินการด้านความปลอดภัย ให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กาหนด รวมถึงปรับปรุ งและป้ องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานลูกค้า
คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นจากการประเมินความเสี่ ยงดังนี้
-

ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากเพลิงไหม้และระเบิด

-

ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการจัดเรี ยงสินค้า

-

ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากรถเข็น รถยกและอุปกรณ์ ในพื้นที่ขายสิ นค้า

-

ป้ องกันอันตรายใดๆ ในพื้นที่จอดรถ

-

ป้ องกันอันตรายจากสารเคมี

-

ป้ องกันอันตรายจากการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า

-

ป้ องกันอันตรายจากการทางานรังสี

ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารจักต้องเผยแพร่ วตั ถุประสงค์ให้พนักงานทราบ จัดให้มีทรัพยากรเพียงพอ
เหมาะสมต่อการ ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จัดอบรมพนักงานทุก
ระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ทบทวนนโยบายระบบการ จัดการฯ จัดให้มีการตรวจประเมินเป็ นระยะๆ และสนับสนุนให้พนักงานมี
ส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิดเห็น
นโยบายด้ านแรงงานสัมพันธ์
คณะกรรมการได้มีนโยบายในการดูแลเรื่ องสุขอนามัย
พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ดังนี้

สวัสดิการ

สิ ทธิประโยชน์ของ

-

จัดให้มีการตรวจร่ างการประจาปี

-

จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่บริ ษทั กาหนด

-

จัดให้มีสวัสดิการเรื่ องเสื้ อผ้า

-

-

จัดให้มีสวัสดิการด้านสันทนาการต่าง ๆ เพื่อเป็ นการผ่อนคลาย และรักษา
สุขภาพให้พนักงาน
จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จัดให้มีการฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพนักงาน
เพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริ ษทั ฯ
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