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สารจากคณะกรรมการบริษัท
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มี ความมุงมั่ น ที่จ ะนํ าพาบริษัท สูก ารเป น บริษัท ชั้น นํ าที่ให บริการโซลู ชั่น ด านวิศ วกรรม
ดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล สรางความเชื่อถือแกนักลงทุน ตลอดจนผูมีสวน
ไดสวนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลคาขององคกรและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอัน
เปนสากล
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเปนกรอบในการปฎิบัติงานดาน
ตางๆ ของกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทาง
ธุรกิจ (ถามี) ไดยึดถือปฏิบัติรวมกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่บริษัทประกาศใช
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้ โดยปรับใชใหเหมาะสมกับความสามารถ ทรัพยากร ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกของบริษัท รวมถึงจะติดตามใหเกิดการปฏิบัติอยางเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขางตน
คณะกรรมการบริษัท จะสงเสริมการพัฒนา ใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงาน
ภายใตการบังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยาง
เครงครัด ใหเปนวัฒนธรรมองคกร สูการเติบโตอยางยั่งยืน

- ลงนาม (ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริษัท

- ลงนาม (นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฎิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเทและรับผิดชอบอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนแนวทางดวย
ความเขาใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตร จนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่
สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง จั ด โครงสร า งการบริ ห ารที่ ส อดคล อ งและสั ม พั น ธ กั น อย า งเป น ธรรมระหว า ง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่มี
ความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มี
ความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนัก และใหความสําคัญ และปฎิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ ในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร
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หลักการกํากับดูแลกิจการ
หลักการสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี 5 ประการ (REACT) อันไดแก
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หมวด
หมวด 1
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร
ที่สรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
1.1 ความเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนํา ในการกํากับดูแลการบริหารงานของ
บริษัท เพื่อสรางสมดุลยระหวางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอบริษัท เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีวาระติดตามการดําเนินงานดังตอไปนี้
1.1.1 ทบทวน/กําหนด วัตถุประสงคและเปาหมาย
1.1.2 การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
1.1.3 มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
1.2 การสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อสรางความมั่นใจวาผลแหงการบริหารงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลอยางนอยดังตอไปนี้
• สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
• ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
• เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• ปรับตัวไดภายใตปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหบรรลุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดความสําเร็จของการดําเนินงานบริษัทฯ ดวยตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประกอบการทาง
การเงิน ควบคูไปกับการคํานึงถึงจริยธรรม กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลย
ระหวางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกํากับดูแลใหมีตัวชี้วัดที่มิใชดานการเงินอื่น ๆ เพิ่มเติม
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด และสนับสนุนใหสราง
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
1.2.3 จัดใหมีนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่น ๆ ทั้งระดับนโยบายและ
ระดั บ จั ด การที่ จํ า เป น เพื่ อ ใช แ นวทางในการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท ฯ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน รวมถึ ง
กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนนโยบายดังกลาวใหเปนปจจุบัน
1.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลใหมีการสื่อสารนโยบาย ตามขอ 1.2.3 ขางตนแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนใหมีความเขาใจ และสงเสริมใหนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติในกระบวนการทํางานตามปกติ เพื่อใหสามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติ การพิจารณาแกไขและปองกัน รวมถึงทบทวนนโยบายเปนประจํา
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1.3 ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตตอบริษัท และดูแลใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
เพื่ อแสดงให เห็นวากรรมการและผูบ ริห ารทุก คน ไดป ฏิบั ติห นาที่ด วยความรับผิ ดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย สุจริต บริษั ท ฯ
กําหนดให
1.3.1

ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ /การตั ด สิ น ใจ ของกรรมการและผู บ ริ ห ารทุ ก คน จะกระทํ า ภายใต ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง เช น
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

1.3.2

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจไดวา การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผู
ถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดกําหนดไว บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับตาง ๆ ระบุกฎหมาย ขอกําหนด ที่
เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงเฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงเปนประจําทุกเดือน และ
กําหนดใหเปนความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ที่ตองรายงานผลทุกไตรมาส

1.3.3 ฝายจัดการจะพิจารณาการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การอนุมัติธุรกรรมที่รวมถึงคาสินไหมทดแทน การทํารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การจายเงินปนผลเปนตน ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
1.4 มีการแบงแยกขอบเขตหนาที่และความรัดผิดชองของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการอยาง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.4.1

คณะกรรมการบริษั ท ฯ จั ด ทํ า กฎบั ต ร (Charter) ที่ ระบุ ห น า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน มีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปน
ประจําอยางนอยปละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบงบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร

1.4.2

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการงานบริษัท ซึ่งที่สําคัญไดแก
อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมตางๆ ใหแกฝายจัดการ โดยกําหนดใน “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน” อยางไรก็ดีการ
มอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังจะติดตามดูแล
ฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และฝายจัดการ อาจพิจารณาแบงออกเปน ดังนี้
(1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก ใหมีการดําเนินการอยางเหมาะสม ประกอบดวย
ก. การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเปนตนแบบ
ค. การดูแลโครงสรางและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
จ. การกํ าหนดโครงสรางค าตอบแทนที่ เป น เครื่อ งจู งใจให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง าน ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมายหลักขององคกร
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(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการรวมกับฝายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และฝายจัดการพิจารณารวมกัน โดยฝายจัดการเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบและรายงานใหคณะกรรมการทราบ
เปนระยะๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบดวย
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจําป
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและการจัดการและ
พัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ
(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษั ทฯ จะกํากับดูแลระดับนโยบาย และมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝาย
จัดการ เปนผูรบั ผิดชอบหลักในการดําเนินการ ประกอบดวย
ก. การจัดการ (execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว ซึ่งคณะกรรมการ
จะปลอยใหฝายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงานตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการจะ
ติดตามดูแลผลโดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ เวนแตมีเหตุจําเปน
ข. เรื่องที่ขอกําหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน

หมวด 2
การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท ที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
2.1 กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท เปนไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคลองกับการสรางคุณคาตอ
บริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
2.1.1

คณะกรรมการมี ค วามรับ ผิ ดชอบดู แลใหกิ จการมี วัต ถุ ประสงค ห รือ เปาหมายหลั ก (objectives) ที่ ชัด เจน เหมาะสม
สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารใหทุกคนในองคกรขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไปแลว

2.1.2

ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก คณะกรรมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสราง
คุณคาใหทั้งแกกิจการ ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวมควบคูกันไปโดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ รวมทั้งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม
(2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
(3) ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของกิจการ

2.1.3

คานิยมขององคกรสวนหนึ่งจะสะทอนคุณ ลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดีได ความรับผิดชอบในผลการกระทํา
(accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) และความโปรงใส (transparency)
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คณะกรรมการสงเสริมใหมีการสื่อสารและเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร ถูกนําไปขยายงานตอ
ในการทํางานของฝายบริหาร และปฏิบัติการ โดยใหสะทอนอยูในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุก
ระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร

2.2 กํากับดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธทั้งระยะยาว ระยะสั้น สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของบริษัท โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชอยางเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
2.2.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําป สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทโดย
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได และสนับสนุนใหมีการจัดทําหรือทบทวน
วัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3 ปดวย

2.2.2

ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการจะดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยและความเสี่ยง
ตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลตอการบรรลุ
เปาหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้มีการสรางคุณคารวมกับผูมีสวน
ไดเสียมา

2.2.3

ในการกําหนดกลยุทธ คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย โดยยังคงอยูบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

2.2.4

เปาหมายที่กําหนดจะตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกําหนด
เปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีการตั้งเปาหมาย ที่อาจนําไปสูการ
ประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.5

คณะกรรมการจะกํากับใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมาย ผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้งองคกร

2.2.6

คณะกรรมการจะกํากับดู แลใหมีการจัดสรรทรัพ ยากรและการควบคุ มการดําเนิน งานที่เหมาะสม ทั้งจะติ ดตามการ
ดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน

หมวด 3
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองคประกอบและ
สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และงบประมาณ
ใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
นโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ
ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความ
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เชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา
มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมัน่ ไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนิน
ไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน
3.1.1

โครงสร า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ ง ในด า นทั ก ษะ ประสบการณ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของ
องคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของ
ฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่ง
โครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไป
เกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน
โดยคณะกรรมการจัดใหมกี ารเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการ
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท

3.1.2

คณะกรรมการบริษั ท มี จํ านวนกรรมการเพี ย งพอที่ จะกํากั บ ดู แลธุรกิจ ของบริษั ท ซึ่ งประกอบด วยบุ ค คล ที่ มี ความรู
ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไม
นอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุล
ระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร

3.1.3

โครงสรางคณะกรรมการของบริษทั มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเปนจํานวนทีไ่ ม
นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
ของฝายจัดการได อยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนดไวใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทาน
มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ

3.1.4

คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง

3.1.5

คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุน
ของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

3.1.6

การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความโปรงใสและ
ชัด เจน ในการสรรหากรรมการให ดํ าเนิ น การผ านกระบวนการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการและการพิ จ ารณาจะต อ งมี ป ระวั ติ
การศึ กษาและประสบการณ การประกอบวิชาชีพ ของบุ คคลนั้ นๆ โดยมีรายละเอี ยดที่ เพี ยงพอ เพื่ อประโยชนในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน
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ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
3.1.7

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการ
กําหนดเป น นโยบายวา ให ก รรมการอิ สระมี การดํ ารงแหน งต อเนื่ องไม เกิ น 9 ป นั บ ตั้งแตวัน ที่ ได รับการแต งตั้ง หรือ
นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
3.2.1

ประธานกรรมการ ไมดํ ารงตํ าแหน งประธานเจาหนาที่ บริหาร เพื่อ ถวงดุ ลอํานาจในการบริหารงาน และควรมาจาก
กรรมการอิสระ ทั้งนี้หากภายหลังไมสามารถแยกทั้งสองตําแหนงออกจากกัน กรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหเกิดถวงดุล
อํานาจ ผานทางโครงสรางคณะกรรมการบริษัท

3.2.2

คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน
ประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความ
รับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่
ความรับ ผิด ชอบระหวางคณะกรรมการบริษั ท กับ ผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวม
บริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่
บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.2.3

หนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับบริษัท หรือกรณีที่จําเปนเรงดวน เปนประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
รวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
• สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ
และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
• สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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• กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของบริษัทฯ
• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3.2.4

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

3.2.5

คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูลและเสนอ
แนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป

3.2.6

คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของ
การประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

3.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการที่
มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
การสรรหากรรมการจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณาจะตองมี
ประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
3.3.1

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่
ใหแกบริษัทฯอยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความ
ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด โดยจะตองเป นบุ คคลที่มี ชื่ออยูในระบบขอ มูลรายชื่อกรรมการและผูบ ริหารของบริษั ทฯ ที่ออก
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเขาเปน
หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหา
3.3.2

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดวยการ
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณที่มี
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ความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หรือของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3.3.3

บริษั ท ฯ เป ด โอกาสให ผู ถือหุ น รายยอ ยเสนอรายชื่อบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติ ตามกฎหมายวาด วยหลัก ทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวน
ในเว็ปไซตของบริษทั ฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขา
มายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3.3.4

การพิ จารณาจะตองมี ประวัติ การศึ กษา และประสบการณ ก ารประกอบวิชาชีพของบุ คคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

3.3.5

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนที่
จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย

3.3.6

หากมีการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในดานการสรรหาและคัดเลือกรรมการ บริษัทฯ
จะเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษาไวในรายงานประจําป ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความเปนอิสระ หรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ดวย

3.3.7

คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนนํ า เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงดูแล
ใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งตอไป

3.3.8

ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอิสระ
3.3.9

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนกรรมการอิสระอยาง
นอย 3 คน

3.3.10 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทํา
หนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
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จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
3.3.11 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมี ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหน ง
กรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
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ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะแจง
พรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปของบริษัทฯ
3.4 ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคาตอบแทนมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.4.1

คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากกรรมการแต ล ะคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือ
จะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น
สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน

3.4.2

คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน

3.4.3

ค า ตอบแทนกรรมการ ต อ งไม ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนั ก งาน ซึ่ ง ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการในอั น ที่ จ ะได รั บ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษัท

3.4.4

คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นไมเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ และเพื่อใหมั่นใจวากรรมการ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ

3.5.2

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับของ
บริษัท ที่วากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
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3.5.3

กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหนงอืน่ ของตนเองเปนประจําทุกปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

3.5.4

คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหารของบริษัทจะเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนงกรรมการใน
องคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก

3.5.5

เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต ล ะคนที่ จ ะเข า ร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 75 ของจํ า นวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม ที่
บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
3.6.1

กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม
(ก) กําหนดขอบขายหนาที่ของบุคคลที่เปนตัวแทนบริษัท
(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตาง ๆ เปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(ค) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม เปนตน

3.6.2

หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20 ถึง
ร อ ยละ 50 และจํ า นวนเงิ น ลงทุ น มี นั ย สํ า คั ญ ต อ บริ ษั ท ในกรณี ที่ จํ า เป น คณะกรรมการควรดู แ ลให มี ก ารจั ด ทํ า
Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของ
บริษัทไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา

3.7 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและกรรมการ
รายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย
3.7.1

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจําอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป

3.7.2

บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป
กระบวนการประเมินตนเอง แบงเปน
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด
 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการปรับปรุง
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
 กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ ความเปน
อิสระ โครงสรางการบริหาร การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร
 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
กรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑการประเมินตนเอง
• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณาเรื่องที่
สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง
 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของ
ขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
 การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม ความเปนอิสระในการตัดสินใจ
ลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม
 ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน การเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในการแกไขปญหา
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒ นาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของ
บริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสม
เพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษา
ขอมูลการประชุมลวงหนา
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการในการแสดง
ความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง
การเปดเผยขอมูล
3.7.3

คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป

3.7.4

ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบคณะกรรมการ
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3.8 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะ
และความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
3.8.1

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

3.8.2

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม

3.8.3

คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งไดรับ ทราบข อมู ล ที่ เป น ป จ จุบั น จากฝ ายจั ด การอย างสม่ํา เสมอผ านชอ งทางที่ เหมาะสม เช น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน

3.8.4

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน
และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1

บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ
กําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได

3.9.2

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอด
ทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกรรมการบริษั ท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่ อให
สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ

3.9.3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลให ความ
เห็นชอบและรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ
เสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละ
คนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

3.9.4

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม
และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้ง
ถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการ
บริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
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ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผู
มีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขาประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง
รวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษทั บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได

3.9.6

คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความจําเปน
และเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของอีกทั้งจะได
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดงานในอนาคต

3.9.7

คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่
ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท

3.9.8

คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการที่เปน
ผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานของการ
ประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของกรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร

3.9.9

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหนาที่
และความรับ ผิดชอบตามพระราชบัญ ญั ติ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป
และบน website ของบริษัท

3.9.10 คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทั้ง
ดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
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หมวด 4
สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
4.1 คณะกรรมการจะดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนา ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ ใหมีความรู
ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
4.1.1

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหา ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.1.2

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผู จั ด การ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การ ได รั บ มอบหมายให เป น ผู แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ

4.1.3

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว คณะกรรมการกําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานเพื่อทราบเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ถึงแผนการพัฒ นาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและ
ผูบริหารระดับสูงมีการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

4.1.4

คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหารโดยใหประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ได
ทําไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

4.1.5

นอกจากนี้ คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหารของ
บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนง
กรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก

4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดย
ระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารแตละคน ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตองเปนอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อ
ดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่บริษัทและผูถือหุนไดรับดวย

4.2.2

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อ
นําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลง
กันลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
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เชิงกลยุทธในระยะยาว และการพัฒนาผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมิน
ขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
4.2.3

กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทน การประเมินผลที่เหมาะสม ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
ในตลาดแรงงาน และสรุปผลใหคณะกรรมการทราบ

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ
4.3.1

คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเปนจํานวนที่ไม
น อยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้ งหมดของบริษั ท เป น การถ วงดุ ลอํ านาจที่ ดี รวมถึ งส งเสริมวั ฒ นธรรมในการ
บริหารงานอยางมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่น ๆ กํากับอยางเครงครัด

4.3.2

คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ เชน การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง

4.3.3

คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติด ตามดู แลการบริหารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี จํานวน ความรู ทั กษะ ประสบการณ แ ละแรงจู งใจที่
เหมาะสม
4.4.1

คณะกรรมการจะดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร พนักงานในทุกระดับ
มีความรู ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องคกรไว

4.4.2

คณะกรรมการดูแลใหมีสวัสดิการที่เทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกลเคียงกัน การจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให
พนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน

หมวด 5
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสรางคุณประโยชน
ตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1.1

คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการนําไปเปน
สวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.2

คณะกรรมการส งเสริม การสร า งนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ให บ ริษั ท ฯ ตามป จ จั ย แวดล อ มภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สําหรับธุรกิจที่มีอยูปจจุบันและธุรกิจใหม ๆ
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จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการ
คิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจใหบริษัทอยางยั่งยืน
• การเพิม่ ประสิทธิภาพดวย Digital Transformation
• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ
• การวิจัย
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
• การรวมมือกับคูคา

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตองสะทอน
อยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค
เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ
บริษัทใหความสําคัญ และมุงมั่นในการเสริมสรางคุณ ภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการเปนผูนําการ
ใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
5.2.1

คณะกรรมการดูแลและติดตามใหฝายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนกลยุทธ โดยจัดทําเปนเปาหมายระดับฝาย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน

5.2.2

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่ง
จะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแล
พนักงานใหมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒ นา
ความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภ าพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้ง
การใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
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และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตาม
ระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ความเปนธรรม การเก็บรักษา
ขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย ตองกระทําอยาง
มีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา
(3) ความรับผิดชอบตอคูคา และหรือเจาหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ
เจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยาง
เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคู
คา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยาง
เครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข
(4) ความรับผิดชอบตอคูแขง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา การ
แขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะ
ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทาง
ราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล
(5) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะ
มีสวนสรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับ
กิ จกรรมของชุ มชนและสั งคม โดยมุ งเน นให เกิ ดการพั ฒ นาสั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล อม มุ งสร างสรรค และอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผล กระทบในทางลบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชพลังงาน การใชน้ํา การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจ เปนตน
(6) ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
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5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักได
อยางยั่งยืน
5.3.1

บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยคํ านึ งถึ งผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และได ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย า งสม่ํ า เสมอ โดยคํ า นึ งถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ

5.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้ง
ดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒ นาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
5.4.1

คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการใชงานของบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ

5.4.2

คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย

5.4.3

คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT จะจัดทํา
แผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป

หมวด 6
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
6.1 คณะกรรมการจะกํ ากั บ ดู แ ลให มั่ น ใจวา บริ ษั ท มี ระบบการบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ที่ จ ะทํ าให บ รรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจในบริบทขององคกร รวมถึงความเสี่ยงสําคัญ จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้
การบริหารความเสี่ยง
6.1.1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่สอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายหลั ก กลยุ ท ธ แ ละความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได ข องกิ จ การ สํ า หรับ เป น กรอบการปฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคกรใหเปนทิศทางเดียวกัน นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6.1.2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรที่
อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ
เสี่ยงที่ไดระบุไว เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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6.1.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท

6.1.4

คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและใน
ระดับสากล

6.1.5

คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอย บริษัทรวม (ถามี)
มาเปนขอมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงดวย

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การกํ า กั บ ดู แ ลและการควบคุ ม ภายในทั้ งในระดั บ บริห าร และระดั บ ปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวย
ปกป องคุม ครองทรัพ ยสิน ไม ใหรั่วไหล สู ญ หายหรือ จากการทุจริตประพฤติมิ ชอบ ชวยใหรายงานทางการเงิน มีค วามถูก ตอ ง
นาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น
บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
6.1.6

คณะกรรมการบริษั ท ไดม อบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบรับ ผิด ชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ

6.1.7

บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท ทํา
หนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาว
มีความเปนอิสระ สามารถทํ าหน าที่ ตรวจสอบและถวงดุลได อย างเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

6.2 คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1

คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ
ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงิน

6.2.2

คณะกรรมการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมีหนาที่อยาง
นอยดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
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(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้ง
บุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต งตั้ งบุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป น อิ ส ระเพื่ อ ทํ าหน า ที่ เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
(5) พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงหรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ให เป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
(8) พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของ
บริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณ ธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
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(9) รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผูบริหาร
หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแกการเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
มารวมประชุมหารือ ชี้แจงหรือ ตอบขอ ซักถามในเรื่อ งที่ เกี่ยวกั บหน าที่และความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราว ในกรณี จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดีการมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือ
หลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบรวมถึง
การดําเนินการตางๆที่กลาวแลวในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย
และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
6.3 คณะกรรมการจะติ ด ตาม ดูแลและจัด การความขัด แย งของผลประโยชน ที่ อาจเกิด ขึ้น ไดระหวางบริษั ท กับ ฝ ายจัด การ
คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท ทั้งนี้
ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
ความขัดแยงของผลประโยชน
6.3.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การรักษาความลั บ (confidentiality) การรักษาความน าเชื่ อถื อ (integrity) และความพรอมใช ของขอมู ล (availability)
รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย

6.3.2

บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมีสวนได
สวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอย
กอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

6.3.3

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดสวน
เสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
การปองกันการใชขอมูลภายใน
6.3.4

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเอง
หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
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กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน
ตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติ
กรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใช
ขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผาน
กองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ
6.3.5

บริษัท ฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัท ฯ ไปใช หรือนําไป
เปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา
การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือ
ใหออก แลวแตกรณี เปนตน

6.3.6

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และ
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับ
แต วันที่ ได รับการแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการหรือผู บริหารในบริ ษั ทฯ รวมทั้ งเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารใน
ทุกระดับขององคกรรวมถึงคนนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
6.4.1

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษั ทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
รวมถึงมีการสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ และ
สงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในบริษัท

6.4.2

คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัดชองทางเพื่อ
การรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกโดยมากกวาหนึ่งชองทาง โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ” สงถึงประธาน
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กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางจดหมาย อีเมล chairac@harn.co.th หรือ
ทางเว็ปไซต www.harn.co.th รวมทั้งเปดเผยชองทางการรับเรื่องรองเรียนไวใน website หรือรายงานประจําป
ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส
•

การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

•

การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อ
ตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน

•

การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่
บกพร อ งของบริ ษั ท ฯ จนทํ า ให ส งสั ย ได ว า อาจเป น ช อ งทางในการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น หรื อ ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ เสี ย
ผลประโยชน

6.5.2 คณะกรรมการดูแลใหมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกําหนดใหมีชองทางในการแจงเบาะแส
ผ า นทาง website ของกิ จ การหรือ ผ า นกรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบของกิ จ การที่ ได รับ มอบหมาย รวมทั้ ง มี
กระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการและรายงานตอคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลใหมีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแสที่แจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจาก
บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
(2) บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตองเปดเผย
ตามขอกําหนดของกฎหมาย
(3) บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไม
เปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมู ล
ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี
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หมวด 7
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง
เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
7.1.1

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ

7.1.2

คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน โดยไดแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ

7.1.3

คณะกรรมการดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและประสบการณที่เหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ รวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ

การเปดเผยขอมูล
7.1.4

บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูล
ตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษั ทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

7.1.5

บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ทั้งการรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ

7.1.6

การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังนี้
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็ นของผูส อบบั ญ ชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญ ชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
ขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่น ๆ (ถามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท
7.1.7

บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ

7.1.8

บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน

7.1.9

บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

7.1.10 บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรม และ
พัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ
7.1.11 บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะทอนถึงภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแต
ละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
7.1.12 ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให
การเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย
7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.2.1

คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการ
ชําระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีการ
รายงานต อ คณะกรรมการอย างสม่ํ าเสมอ คณะกรรมการและฝ ายจัด การจะรว มกัน หาทางแก ไขโดยเร็ว หากเริ่ม มี
สัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้

7.2.2

ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความ
มั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชําระหนี้

7.3 หากกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจไดวา กิจการมีแผน
ในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.3.1

หากกิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญ หาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิดดูแลให
กิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
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7.3.2

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเนื่อง กระแสเงินสดต่ํา ฯลฯ ให
ฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ

7.3.3

หากกิจการมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ทั้งจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะ
อยางสม่ําเสมอ

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.4.1

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรมและการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาตามความสําคัญที่มีผลตอธุรกิจหลัก โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป

7.4.2

ดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญและเปนผลการปฏิบัติจากโครงการหรือแผนงาน ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธหลักของ
บริษัทฯ เพื่อนําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน

7.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน
นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และ
ทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมี ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษั ทฯ สามารถนําขอมู ล
เหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.5.1

คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการเปดเผยขอมูล (disclosure policy) เพื่อใหมั่นใจไดวา การสื่อสารและการเปดเผย
ขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลที่
มีตอผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้งมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันทั้งองคกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

7.5.2

คณะกรรมการจัดใหมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หนาที่ เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนไดเปนอยางดี

7.5.3

คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดใหมีหลักปฏิบัติใน
การใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลที่มีผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุน
สัมพันธใหชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

7.5.4

กําหนดชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน และเปดเผยใหทราบบนเวปไซคของบริษัทฯ เกีย่ วกับการใหขอมูลและตอบขอซักถาม
ของผูลงทุน และสื่อมวลชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท 02 203 0868

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช

นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
หนวยงาน : ฝายกํากับดูแลกิจการ
S-CGO-001
แกไขครั้งที่ 4
หนา 34/39
1 เมษายน 2563

7.6 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
7.6.1

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดง
รายการข อ มู ล ประจํ า ป (แบบ 56-1) และรายงานประจํ าป แ ล ว บริษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ เป น ป จ จุ บั น ทั้ ง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
• วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา
• แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได
• ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ
• โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
• โครงสรา งกลุ ม บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท ร ว มค า และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถามี)
• กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
• การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบริหารระดับสูง
• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
• ขอบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี)
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ
• นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส
• กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณ สมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
• กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
• ขอมู ล ติ ดต อ หนว ยงาน หรือบุ ค คลที่ รับ ผิด ชอบงานนั กลงทุ นสั ม พั น ธ เชน ชื่ อบุ ค คลที่ส ามารถให ขอ มู ลได
หมายเลขโทรศัพท

7.6.2

บริษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารเผยแพรข อมู ล สิ น ค า ความรูก ารใช งาน ที่ เป น ประโยชน แก ผู ส นใจทั่ วไป ทาง Facebook: Harn
Engineering Solutions Pcl.
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หมวด 8
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของ
บริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับ
ขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ
และมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกใน
การใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
การจัดประชุมผูถือหุน
8.1.1

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบปบัญชี
ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือ
เกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุม
วิสามัญ ผูถือหุนไดเปนกรณี ไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญ ผูถือหุนนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อให
การจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

8.1.2

บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอบังคับบริษัท หากผูถือหุนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ
จํานนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน

8.1.3

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน โดย
บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระที่ระบุไว
ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม

8.1.4

บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

8.1.5

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งใน
รูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ ไดเผยแพร
เอกสารการประชุมตามที่กลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว
และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพกอนวันประชุม ไมนอยกวา
7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม
8.1.6

กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

8.1.7

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน

8.1.8

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะ
วาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
8.1.9

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปนการ
ลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่ม หรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไม
นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึง
วันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู
ถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอม
ขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ
ในเรื่องดังกลาว
• เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
• เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด
เปนวาระการประชุมทุกครั้ง
• เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และระเบียบ
ตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
• เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีที่บริษัทฯ ตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว ไมสามารถติดตอ
กับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได
• เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวย
เสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
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• ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือ
หุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให ผูถือหุนทราบผานชอง
ทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
8.1.10 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 เดือน
กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
คุณ สมบั ติ ข องผู ถือ หุ น ที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั งกลา วข างต น เป น ไปตามที่ กํ าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่
ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณ สมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และขอบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปน
อิส ระ ปฏิ บั ติ ห น าที่ ก รรมการด วยความซื่ อ สัต ย มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุม คณะกรรมการอย า ง
สม่ําเสมอ เปนตน
รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการอิสระ จะพิ จารณากลั่นกรองและ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็น
ของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอื้อใหผูถือ
หุนสามารถใชสิทธิของตน
8.2.1

บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใชสถานที่จัด
ประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และ
แมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสีย
สิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม และมีการ
จัดเตรียมของวาง และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง

8.2.2

นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง
เพื่อความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
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8.2.3

บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนน
เสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และ
ประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม

8.2.4

บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมีสิทธิเขา
รวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ได
อยางอิสระ

8.2.5

เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การ
เปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ

8.2.6

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

8.2.7

บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หากกรรมการทานใด
มีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจงให
ผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ

8.2.8

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการดําเนินการ
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

8.2.9

สนับสนุนใหผเู ขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให
ขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน เชน
การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

8.2.10 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน
8.2.11 มีการจัดแสดงขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน
8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและครบถวน
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
8.3.1

บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือหุน โดย
แจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID)
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย

8.3.2

คณะกรรมการควรดูแลใหมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีขอมูลอยางนอย

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช

นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
หนวยงาน : ฝายกํากับดูแลกิจการ
S-CGO-001
แกไขครั้งที่ 4
หนา 39/39
1 เมษายน 2563

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ปี ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง) จํานวนบัตรเสีย
ของแตละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ
8.3.3

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน ตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)

หลักปฏิบัติและติดตามใหมีการปฏิบัติ
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
กําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการบังคับบัญชา ใหมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางเครงครัด
บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ โดย
• หากกรรมการ ผูบ ริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามที่กําหนดไวจะไดรับโทษทางวินัย
• หากมีการกระทําที่เชื่อไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาสงเรื่อง
ใหเจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป
• หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญ หาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่มิได
กําหนดไวในในเอกสารฉบับนี้ ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทํานั้นกับตนเองดังตอไปนี้
 การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม
 การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
 การกระทํานั้นสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม
 การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม
หากพบวามีความเสี่ยงตอขอหนึ่งขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความ
รอบคอบตอการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปนี้
• จดหมาย
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
• อีเมล
chairac@harn.co.th
• ทางเว็ปไซต www.harn.co.th
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแจงขอรองเรียนหรือขอ
กลาวหาดังกลาว

