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สารจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะนําพาบริษัทสูก่ ารเป็ นบริษัทชัน้ นําที่ให้บริการโซลูช่ นั ด้านวิศวกรรมดับเพลิงและ
ความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทลั สร้างความเชื่อถือแก่นกั ลงทุน ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในการ
ดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล
คณะกรรมการบริษัท ได้กาํ หนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นกรอบในการปฎิบตั ิงานด้านต่างๆ ของ
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอาํ นาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) ได้
ยึดถือปฏิบตั ิรว่ มกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทประกาศใช้
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรปรับปรุ งนโยบายและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการฉบับนี ้ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถ ทรัพยากร ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกของบริษัท
รวมถึงจะติดตามให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมการพัฒนา ให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนีแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นอกจากนี ้
บริษัทยังกําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชา ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด ให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์กร สูก่ ารเติบโตอย่างยั่งยืน

- ลงนาม (ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริษัท

- ลงนาม (นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฎิบัติหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษัท และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT)
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญร่วมกับผูบ้ ริหารในการกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาํ คัญ รวมทัง้
จัดโครงสร้างการบริหารทีส่ อดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ และมี
การวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ ต้องดําเนินการเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ระบบ
บัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษั ท และผูบ้ ริหาร จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในเรื่องจริยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่าง
เท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดําเนินการให้มีระบบที่ตอ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานผลอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ฝ่ ายบริหารได้ตระหนัก ให้ความสําคัญ และปฎิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชัน
6. การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ถือเป็ นตัวชีว้ ดั ที่สาํ คัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหาร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี 8 หมวด
หมวด 1
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาํ องค์กร
ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
1.1 ความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ในการกํากับดูแลการบริหารงานของ
บริษัท เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนถึงปั จจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อบริษัท เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัททัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีวาระติดตามการดําเนินงานดังต่อไปนี ้
1.1.1 ทบทวน/กําหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.1.2 การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
1.1.3 มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดตัวชีว้ ดั เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลแห่งการบริหารงานของบริษัทจะบรรลุผลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
• ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
• เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
• ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลีย่ นแปลง
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
1.2.1 คณะกรรมการบริษัท จะกําหนดความสําเร็จของการดําเนินงานบริษัทด้วยตัวชีว้ ดั ที่แสดงถึงผลประกอบการทางการเงิน
ควบคู่ไปกับการคํานึงถึงจริยธรรม กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นสําคัญ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีความสมดุลย์ระหว่าง
ธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยกํากับดูแลให้มีตวั ชีว้ ดั ที่มิใช่ดา้ นการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าํ ในการกํากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้สร้าง
และขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรม
1.2.3 จัดให้มีนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทัง้ ระดับนโยบายและ
ระดับจัดการที่จาํ เป็ น เพื่อใช้แนวทางในการดําเนินงาน สําหรับกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงกําหนดเวลา
ที่เหมาะสมในการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั
1.2.4 คณะกรรมการบริษัท จะกํากับดูแลให้มีการสือ่ สารนโยบาย ตามข้อ 1.2.3 ข้างต้นแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
คนให้มีความเข้าใจ และส่งเสริมให้นาํ นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิในกระบวนการทํางานตามปกติ เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการปฏิบตั ิ การพิจารณาแก้ไขและป้องกัน รวมถึงทบทวนนโยบายเป็ นประจํา

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่เริ่มใช้

นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
S-CGO-001
หน่วยงาน :
28 มีนาคม 2565
แก้ไขครั้งที่

ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
7
หน้า 7/39

1.3 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อบริษัท และดูแลให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่ อ แสดงให้เห็ น ว่ากรรมการและผูบ้ ริห ารทุก คน ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้วยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และซื่ อสัต ย์สุจริต บริษั ท
กําหนดให้
1.3.1

ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ /การตัด สิ น ใจ ของกรรมการและผู้บ ริห ารทุ ก คน จะกระทํา ภายใต้ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

1.3.2

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความมั่นใจได้วา่ การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ บริษัท กําหนดให้ผูบ้ ริหารระดับต่างๆ ระบุกฎหมาย ข้อกําหนด ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รบั ผิดชอบ และติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็ นประจําทุกเดือน และ
กําหนดให้เป็ นความเสีย่ งระดับปฏิบตั ิการ ที่ตอ้ งรายงานผลทุกไตรมาส

1.3.3 ฝ่ ายจัดการจะพิจารณาการอนุมตั ิการดําเนินงานที่สาํ คัญ เช่น การอนุมตั ิธุรกรรมที่รวมถึงค่าสินไหมทดแทน การทํารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นต้น ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
1.4 มีการแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่และความรัดผิดชองของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
1.4.1

คณะกรรมการบริษั ท จั ด ทํา กฎบัต ร (Charter) ที่ ร ะบุ ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ น
ประจําอย่างน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการ
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2

คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการงานบริษัท ซึ่งที่สาํ คัญได้แก่
อํานาจในการอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยกําหนดใน “ตารางอํานาจอนุมตั ิการบริหารงาน” อย่างไรก็ดีการ
มอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังจะติดตามดูแล
ฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นีข้ อบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และฝ่ ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี ้
(1) เรือ่ งที่คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก ให้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
ก. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรมรวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จ. การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็ น เครื่อ งจูงใจให้บุค ลากรปฏิ บัติ ง าน ให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมายหลักขององค์กร
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(2) เรือ่ งที่คณะกรรมการบริษัท ดําเนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ หมายถึง เรือ่ งที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และฝ่ ายจัดการพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบ
เป็ นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบด้วย
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทัง้ นีร้ วมถึงนโยบายและการจัดการและ
พัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
(3) เรือ่ งที่คณะกรรมการบริษัท จะกํากับดูแลระดับนโยบาย และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดําเนินการ ประกอบด้วย
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ว ซึง่ คณะกรรมการ
จะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงานตามกรอบนโยบายที่กาํ หนดไว้ คณะกรรมการจะ
ติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
ข. เรือ่ งที่ขอ้ กําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น

หมวด 2
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษัท ทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
2.1 กําหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อ
บริษัท ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
2.1.1

คณะกรรมการมี ค วามรับ ผิ ดชอบดูแลให้กิ จการมี วัต ถุประสงค์ห รือ เป้าหมายหลัก (objectives) ที่ ชัด เจน เหมาะสม
สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรขับเคลือ่ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจไปแล้ว

2.1.2

ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกําหนดรู ปแบบธุรกิ จ (business model) ที่สามารถสร้าง
คุณค่าให้ทงั้ แก่กิจการ ผูม้ ีสว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไปโดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงปั จจัยต่างๆ รวมทัง้ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

2.1.3

ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ่งจะสะท้อนคุณ ลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ ความรับผิดชอบในผลการกระทํา
(accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) และความโปร่งใส (transparency)
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คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการสือ่ สารและเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ถูกนําไปขยายงานต่อ
ในการทํางานของฝ่ ายบริหาร และปฏิบัติการ โดยให้สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุก
ระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 กํากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ทงั้ ระยะยาว ระยะสัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของบริษัท โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
2.2.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดย
คํานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทําหรือทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สาํ หรับระยะปานกลาง 3 ปี ดว้ ย

2.2.2

ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทาํ ให้เข้าใจความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทัง้ นีม้ ีการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ น
ได้เสียมา

2.2.3

ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

2.2.4

เป้าหมายที่กาํ หนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกําหนด
เป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนีจ้ ะตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีการตัง้ เป้าหมาย ที่อาจนําไปสูก่ าร
ประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.5

คณะกรรมการจะกํากับให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ท่วั ทัง้ องค์กร

2.2.6

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม ทัง้ จะติดตามการดําเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงาน ประจําปี โดยจัดให้มปี ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูด้ แู ลและติดตามผลการดําเนินงาน

หมวด 3
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบและ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณ
ให้ฝ่ายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ด้วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
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ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์ให้แก่บริษัทมีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีภาวะ
ผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้
ดําเนินไปในลักษณะที่ถกู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของบริษัทโดยจัดให้มีระบบแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
3.1.1

โครงสร้า งคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ ห ลากหลายทั้ง ในด้า นทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกํากับดูแลให้การบริหารจัดการของ
ฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ื อหุน้ ซึ่ง
โครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซือ้ มาขายไป
เกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
โดยคณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจํานวนปี การ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1
One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

3.1.2

คณะกรรมการบริษั ท มี จ ํานวนกรรมการเพี ย งพอที่ จะกํากับ ดูแลธุรกิ จ ของบริษั ท ซึ่งประกอบด้วยบุค คล ที่ มี ความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจาํ นวนกรรมการรวมกันไม่
น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

3.1.3

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัท
และให้มีกรรมการอิสระเป็ นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการ
ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ าย
บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท อีกทัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

3.1.4

คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่

3.1.5

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจาํ นวนกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

3.1.6

การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ จะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัด เจน ในการสรรหากรรมการให้ด าํ เนิ น การผ่านกระบวนการกํา กับ ดูแ ลกิ จการและการพิ จ ารณาจะต้อ งมี ป ระวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชี พ ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอี ยดที่ เพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
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ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
3.1.7

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการ
กําหนดเป็ น นโยบายว่า ให้ก รรมการอิส ระมี การดํารงแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิ น 9 ปี นับ ตัง้ แต่วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ หรือ
นับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3.2.1

ประธานกรรมการ ไม่ด าํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เพื่อ ถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมาจาก
กรรมการอิสระ ทัง้ นีห้ ากภายหลังไม่สามารถแยกทัง้ สองตําแหน่งออกจากกัน กรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดถ่วงดุล
อํานาจ ผ่านทางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

3.2.2

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน
ประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ
รับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทัง้ นี ้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบระหว่างคณะกรรมการบริษั ท กับ ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบ้ ริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการไม่ได้รว่ ม
บริหารงานปกติประจําวัน แต่ให้การสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.2.3

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี ้
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จาํ เป็ นเร่งด่วน เป็ นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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• กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท
• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3.2.4

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเป็ นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดํารงแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั
การแต่งตัง้ หรือนับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

3.2.5

คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของ
การประชุม จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา ทัง้ นีร้ วมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

3.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่
มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
การสรรหากรรมการจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยดําเนินการผ่านกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณาจะต้องมี
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี ้
3.3.1

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่
ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกํา หนด โดยจะต้อ งเป็ น บุค คลที่ มี ชื่ อ อยู่ในระบบข้อ มูล รายชื่ อ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท ที่ อ อก
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่วา่ จะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
3.3.2

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยการ
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสําคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ ประสบการณ์ที่มี
ความจําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

3.3.3

บริษั ท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ยเสนอรายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทกําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนใน
เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
เสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ซึ่งบริษัทได้กาํ หนดสัดส่วนของการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าสําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท

3.3.4

การพิ จารณาจะต้องมี ประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ก ารประกอบวิชาชี พของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

3.3.5

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่
จะมีกรรมการครบวาระเป็ นประจําทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ จะต้องนําผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

3.3.6

หากมีการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ บริษัท
จะเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการพิจารณาความเป็ นอิสระ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วย

3.3.7

คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนนํา เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแล
ให้การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อไป

3.3.8

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ
3.3.9

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้
บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจาํ นวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

3.3.10 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทํา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
3.3.11 คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี ของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้อง กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อ มกับ การรายงานข้อมูลประวัติ กรรมการ ณ สิน้ ปี สําหรับ จัดทําแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงาน
ประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
3.4.1

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ จากกรรมการแต่ ล ะคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจน และเสนอขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนที่แน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
รวมทัง้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ พร้อมกันนี ้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั เพิ่มขึน้
สําหรับกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง กรรมการบริหาร เป็ นต้น

3.4.2

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน

3.4.3

ค่ า ตอบแทนกรรมการ ต้อ งไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนัก งาน ซึ่ ง ได้ร ับ เลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการในอัน ที่ จ ะได้ร ับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานของบริษัท

3.4.4

ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดย
ไม่มีขอ้ ยกเว้น โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
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3.5.2

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท ที่วา่ กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิด
ในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

3.5.3

กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของตนเองเป็ นประจําทุกปี ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาํ ปี /รายงาน
ประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.5.4

คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีทีผ่ บู้ ริหารของบริษัทจะเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดํารงตําแหน่งกรรมการใน
องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทัง้ นี ้ การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
เป็ นความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี

3.5.5

3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่
บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
3.6.1

กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม
(ก) กําหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริษัท
(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานต่างๆ เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทํารายการอื่นที่สาํ คัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็ นต้น

3.6.2

หากเป็ นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ถึง
ร้อ ยละ 50 และจํา นวนเงิ น ลงทุ น มี นัย สํา คัญ ต่ อ บริษั ท ในกรณี ที่ จ ํา เป็ น คณะกรรมการควรดู แ ลให้มี ก ารจัด ทํา
Shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของ
บริษัทได้ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา

3.7 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจําปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการ
รายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
3.7.1

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็ นประจําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3.7.2

บริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
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กระบวนการประเมินตนเอง แบ่งเป็ น
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ
้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
 เลขานุการบริษัท เป็ นผูส
้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิ ภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ
้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแล กําหนด
 กรรมการรายบุคคล เป็ น ผูป
้ ระเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็ น
อิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู ้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
 เลขานุการบริษัท เป็ นผูส
้ รุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
กรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
• หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรือ
่ งที่
สําคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสีย่ ง
 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี คุณ ภาพเอกสาร ความเพียงพอของ
ข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
 การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุม ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
ลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม
 ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ ประกอบด้วย การเปิ ดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิ ดโอกาสให้มีสว่ น
ร่วมในการแก้ไขปั ญหา
 การพัฒ นาตนเองของกรรมการและการพัฒ นาผูบ
้ ริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัท แผนสืบทอดตําแหน่งงาน
• หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสม
เพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษา
ข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็ นอิสระของกรรมการในการแสดง
ความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง
การเปิ ดเผยข้อมูล

3.7.3

คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.7.4

ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคน มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะ
และความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
3.8.1

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู แ้ ก่ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

3.8.2

ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

3.8.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุ รกิ จ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูล ที่ เป็ น ปั จ จุบัน จากฝ่ ายจัด การอย่างสมํ่า เสมอผ่านช่อ งทางที่ เหมาะสม เช่ น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ การประชุมกรรมการ เป็ นต้น

3.8.4

บริษั ทจะเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น
และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1

บริษัทจัดให้มีกาํ หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
กําหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

3.9.2

บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 6 ครัง้ โดยกําหนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
ประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี รวมทัง้ อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ซึง่ ทําหน้าที่ตดั สินใจตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครัง้ ที่มีการประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

3.9.3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูด้ ูแลให้ความ
เห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งที่จะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสูว่ าระการประชุมอย่างอิสระได้ดว้ ย และถือเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี
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เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครัง้
ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการ
บริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น ซึง่ จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

3.9.5

ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาํ คัญโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดที่เข้าประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ ายจัดการของบริษัทต้องดําเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่าง
รวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

3.9.6

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับสูงหรือฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจําเป็ น
และเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องอีกทัง้ จะได้
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงและสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดงานในอนาคต

3.9.7

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จาก ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ ริหาร
อื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํ หนด และในกรณีที่จาํ เป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.9.8

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่างๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้ รายงานผลการ
ประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็ นประธาน
ของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทํา
หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็ นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่
และความรับ ผิดชอบตามพระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิ ดเผยคุณ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษั ทในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

3.9.10 คณะกรรมการบริษัทได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องทัง้
ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริษัท

หมวด 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
4.1 คณะกรรมการจะดําเนินการให้ม่ นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
4.1.1

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.1.2

คณะกรรมการบริษั ทเป็ น ผูพ้ ิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท
บรรจุเข้าเป็ นผูบ้ ริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ

4.1.3

เพื่อให้การดําเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว คณะกรรมการกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานเพื่อทราบเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็ นแผนที่ตอ่ เนื่องถึงผูส้ บื ทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

4.1.4

คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผูบ้ ริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิ่งที่ได้
ทําไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

4.1.5

นอกจากนี ้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีที่ผบู้ ริหารของ
บริษัทจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทัง้ นี ้ การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
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4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน หากได้รบั มอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้
ต้องเป็ นอัตราที่แข่งขันได้กบั กลุม่ ธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นี ้ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัท
และผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ด้วย

4.2.2

กรรมการที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริห ารทั้งหมด เป็ น ผูป้ ระเมิ น ผลประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร เป็ น ประจํา ทุก ปี เพื่ อ นํา ไปใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็ น
รูปธรรม ซึง่ รวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการ
พัฒนาผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็ นผู้
แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.2.3

กํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน การประเมินผลที่เหมาะสม ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ในตลาดแรงงาน และสรุปผลให้คณะกรรมการทราบ

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ
4.3.1

คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทัง้ สิน้ 9 คน ซึ่งเป็ นจํานวนที่ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษั ท เป็ น การถ่ วงดุลอํานาจที่ ดี รวมถึ งส่งเสริมวัฒ นธรรมในการ
บริหารงานอย่างมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กํากับอย่างเคร่งครัด

4.3.2

คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง

4.3.3

คณะกรรมการจะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4.4.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับ
มีความรู ้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของ
องค์กรไว้

4.4.2

คณะกรรมการดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน การจัดตัง้ กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
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หมวด 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
5.1.1

คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สง่ เสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.2

คณะกรรมการส่ ง เสริม การสร้า งนวัต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้บ ริษั ท ตามปั จ จัย แวดล้อ มภายในและภายนอกที่
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ สําหรับธุรกิจที่มีอยูป่ ั จจุบนั และธุรกิจใหม่ๆ

5.1.3

จัดตัง้ คณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็ นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึน้ ในบริษัทอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปสูก่ าร
คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน
• การเพิม่ ประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
• การวิจยั
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
• การร่วมมือกับคูค่ า้

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ที่จะต้องสะท้อน
อยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ
บริษัทให้ความสําคัญ และมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณ ภาพชี วิตและความปลอดภัยแก่สงั คม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็ นผูน้ าํ การ
ให้บริการ “โซลูช่นั ที่ย่งั ยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่าย
5.2.1

คณะกรรมการดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แผนกลยุทธ์ โดยจัดทําเป็ นเป้าหมายระดับฝ่ าย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารเป็ นประจําทุกเดือน

5.2.2

บริษัทได้ให้ความสําคัญ ต่อสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ ลูกค้า คูค่ า้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน สังคมและ
สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น โดยบริษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์
ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ได้คาํ นึงถึงสิทธิ
ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
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(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทให้ความสําคัญกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริษัท ซึง่ จะ
มีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแล
พนักงานให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒ นา
ความก้าวหน้า รวมทัง้ มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภ าพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ
ศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้
การให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนัน้ เป็ นเกณฑ์ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
หลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสทิ ธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตาม
ระบบและกระบวนการที่กาํ หนด รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความเป็ นธรรม การเก็บรักษา
ข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ต้องกระทําอย่าง
มีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และหรือเจ้าหนี ้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิ จกับคู่คา้ และ/หรือ
เจ้าหนี ้ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเกือ้ หนุนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย การปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนีอ้ ย่าง
เสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน โดยจะไม่ดาํ เนินการที่ทจุ ริตในการค้ากับคู่
ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้ กรณีที่มีขอ้ มูลว่ามีการดําเนินการที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ
เจ้าหนี ้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือ เจ้าหนีท้ ราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
(4) ความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของกติกา การแข่งขัน
ที่ยตุ ิธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบตั ิ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล
(5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้
ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คืนกําไรส่วนหนึง่ เพื่อกิจกรรมที่จะมี
ส่วนสร้างสรรค์สงั คม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบตั ิและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ
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อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล ให้ความสําคัญกับกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุง่ สร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผล กระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ครอบคลุมการใช้พลังงาน การใช้น าํ้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิ ดจากการ
ประกอบธุรกิจ เป็ นต้น
(6) ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทั่วไป และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
5.3.1

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ของปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ

5.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้
ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒ นาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
5.4.1

คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

5.4.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3

คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่ าย ICT จะจัดทํา
แผนการรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจากภัยพิบตั ิของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

หมวด 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
6.1 คณะกรรมการจะกํากับ ดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่า บริษั ท มี ระบบการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายใน ที่ จ ะทําให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในบริบทขององค์กร รวมถึงความเสีย่ งสําคัญ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ดูแลระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี ้
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การบริหารความเสี่ยง
6.1.1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่สอดคล้องกับ
วัต ถุป ระสงค์ เป้ า หมายหลัก กลยุ ท ธ์แ ละความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ข องกิ จ การ สํา หรับ เป็ น กรอบการปฏิ บัติ ง านใน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

6.1.2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรที่
อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความ
เสีย่ งที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลําดับความเสีย่ งและมีวิธีจดั การความเสีย่ งที่เหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

6.1.3

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กิจการประกอบธุรกิจ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ในประเทศและใน
ระดับสากล
คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี)
มาเป็ นข้อมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเสีย่ งด้วย

6.1.4
6.1.5

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การกํา กับ ดูแ ลและการควบคุม ภายในทั้งในระดับ บริห าร และระดับ ปฏิ บัติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นีร้ ะบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงั้ ไว้ ช่วย
ปกป้องคุม้ ครองทรัพ ย์สิน ไม่ให้ร่ วั ไหล สูญ หายหรือ จากการทุจริตประพฤติมิ ชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงิน มีค วามถูก ต้อ ง
น่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้
บริษัทจึงได้กาํ หนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบัติงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
6.1.6

คณะกรรมการบริษั ท ได้ม อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับ ผิด ชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขนึ ้ รวมทัง้ ได้จดั ทําและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ ด้านการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

6.1.7

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท ทํา
หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในดังกล่าวมี
ความเป็ นอิ สระ สามารถทําหน้าที่ ตรวจสอบและถ่ วงดุ ลได้อย่ างเต็ ม ที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สาํ คัญอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
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6.2 คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ
ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

6.2.2

คณะกรรมการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมีหน้าที่อย่าง
น้อยดังต่อไปนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ รวมทัง้
บุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่งตั้งบุค คลซึ่งมี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ทําหน้า ที่ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงหรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ทงั้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงานประจําปี
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ข ้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบ
ั จากการปฏิบตั ิหน้าที่
 รายงานอื่นใดที่ เห็น ว่าผูถ
้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(7) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ นี ้ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
(8) พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงระบบการ
บริหารความเสีย่ งที่เชื่อมโยงกับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดําเนินงานของ
บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันทุกรูปแบบ
(9) รับเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ จากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานของบริษัท มีสว่ นเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้ง และนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปั ญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่การเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชี แ้ จงหรือ ตอบข้อ ซักถามในเรื่อ งที่ เกี่ ยวกับหน้าที่และความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเ้ ชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ น ครัง้ คราว ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษั ท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีการมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือ
หลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึง
การดําเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รบั มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย
และเท่าที่อาํ นาจหน้าที่จะเปิ ดช่องให้ดาํ เนินการได้
6.3 คณะกรรมการจะติ ด ตาม ดูแลและจัด การความขัด แย้งของผลประโยชน์ ที่ อาจเกิ ด ขึน้ ได้ระหว่างบริษั ท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท ทัง้ นี ้
ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
6.3.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิใน
การรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่ อถื อ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability)
รวมทัง้ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
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6.3.2

บริษัทได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาํ หนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมีสว่ นได้สว่ น
เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งนัน้ จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีสว่ นได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

6.3.3

บริษัทได้กาํ หนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่ มีสว่ นได้สว่ น
เสียในเรือ่ งใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
6.3.4

บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกราย โดยบริษัทได้
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์สว่ น
ตนเป็ นคําสั่งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน จะต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทํานิติกรรม
อื่น ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิ ด ความเสียหายต่อบริษั ท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม นอกจากนี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน
ส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ตอ่ สาธารณชน และจนกว่าจะ
พ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสูสาธารณะแล้ว โดยเลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทําตารางการห้ามซือ้
ขายหุน้ และส่งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นประจําทุกปี

6.3.5

บริษัทได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิ ดเผย
จนอาจทําให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็ น หนังสือ การภาคทัณ ฑ์ ตลอดจนการเลิก จ้าง พ้น สภาพการเป็ นพนัก งานด้วยเหตุไล่อ อก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น

6.3.6

นอกจากนี ้ บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรก เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผูบ้ ริหาร 4 รายแรก ของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษั ท ภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ร ับ การแต่ งตั้งให้ด ํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บ ริห ารในบริษั ท รวมทั้งเมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซอื ้ ขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งเป็ นของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งต่อเลขานุการ
บริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบทุกไตรมาส
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6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที่ชดั เจนและสือ่ สารใน
ทุกระดับขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
6.4.1

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษั ทเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึง่ ในบริษัท

6.4.2

คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูม้ ีสว่ นได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อ
การรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกโดยมากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยระบุในเอกสารให้ชดั เจนว่าเป็ น ”เอกสารลับ” ส่งถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ผ่านทางจดหมาย อีเมล chairac@harn.co.th หรือ
ทางเว็ปไซต์ www.harn.co.th รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
•

การกระทําใดๆ ที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิ จ
รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท

•

การกระทําใดๆ ที่สอ่ ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
ตนเองและหรือผูอ้ ื่น เช่น การทุจริตคอร์รปั ชัน การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็ นต้น

•

การกระทําใดๆ ที่ทาํ ให้พนักงานได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่องของบริษัท จนทําให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์

6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีที่มีการชีเ้ บาะแส โดยกําหนดให้มชี ่องทางในการแจ้งเบาะแส
ผ่า นทาง website ของกิ จ การหรือ ผ่ า นกรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบของกิ จ การที่ ได้รบั มอบหมาย รวมทั้ง มี
กระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต เพื่อเป็ นการ
คุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี ้
(1) ผูเ้ แจ้งเรื่องร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ ยวข้อง จะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจาก
บริษัท เช่น จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม
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(2) บริษัทจะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผย
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรือ่ งหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ และไม่
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่ าฝื นนําข้อมูล
ออกไปเปิ ดเผย บริษัทจะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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หมวด 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ ถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
7.1.1

คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ

7.1.2

คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7.1.3

คณะกรรมการดูแลให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจาํ นวนเพียงพอ รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทําบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิ ดเผยข้อมูล
7.1.4

7.1.5

7.1.6

บริษัทเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษั ท รวมถึงมี การจัด ทําแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผูล้ งทุน ทัง้ การรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท
การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปั จจัยอย่างน้อย ดังนี ้
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็ นของผูส้ อบบัญ ชี ในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญ ชี เกี่ ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
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7.1.7

บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 561 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

7.1.8

บริษัทจัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกําไรสุทธิ เกิน 20% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

7.1.9

บริษั ทเปิ ดเผยค่าสอบบัญ ชี และค่าบริการอื่นที่ผูส้ อบบัญ ชี ให้บ ริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงาน
ประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

7.1.10 บริษัทเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุมและ
จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมถึงการฝึ กอบรม และ
พัฒนาความรู ด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
7.1.11 บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึง่ รวมถึงจํานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่
ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ
56-1 One Report) ของบริษัท
7.1.12 ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ ควรดูแลให้
การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.2.1

คณะกรรมการจะกํากับให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูต้ ิดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ชําระหนี ้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปั ญ หาทางการเงินของบริษัท โดยมีการ
รายงานต่อ คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การจะร่ว มกัน หาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่ม มี
สัญญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

7.2.2

ในการอนุมตั ิการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความ
มั่นใจได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชําระหนี ้

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่เริ่มใช้

นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
S-CGO-001
หน่วยงาน :
28 มีนาคม 2565
แก้ไขครั้งที่

ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
7
หน้า 33/39

7.3 หากกิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผน
ในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.3.1 หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนีห้ รือมีปัญ หาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้
กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดสัญญาณบ่งชีป้ ั ญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดตํ่า ฯลฯ ให้ฝ่าย
จัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
7.3.3 หากกิจการมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกําหนดแผนการแก้ไขปั ญหา โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ทัง้ จะติดตามการแก้ไขปั ญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะ
อย่างสมํ่าเสมอ
7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยพิจารณาตามความสําคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับ ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
7.4.2 ดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรือ่ งที่สาํ คัญและเป็ นผลการปฏิบตั ิจากโครงการหรือแผนงาน ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของ
บริษัท เพื่อนําไปสูก่ ารสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
7.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาํ หน้าที่ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษั ทให้ความสําคัญต่อการมี ส่วนร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับผูถ้ ื อหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กลุม่ คนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัน
ต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถนําข้อมูลเหล่านัน้ ไป
ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.5.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่
มีตอ่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการกําหนดผูท้ ี่รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสือ่ สารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี
7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบตั ิใน
การให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.5.4 กําหนดช่องทางการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ทราบบนเวปไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม
ของผูล้ งทุน และสือ่ มวลชน ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท์ 02 318 9744
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7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
7.6.1

นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ทัง้
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสมํ่าเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้
• วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
• รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
• โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
• โครงสร้า งกลุ่ม บริ ษั ท รวมถึ ง บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ว ม บริษั ท ร่ว มค้า และ Special Purpose Enterprises/
Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
• กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
และมีสทิ ธิออกเสียง
• การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง
• หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• นโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธีการจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
• นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณ สมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ตอ้ ง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
• กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
• ข้อมูล ติ ดต่อ หน่ว ยงาน หรือบุค คลที่ รบั ผิด ชอบงานนักลงทุนสัม พัน ธ์ เช่น ชื่ อบุค คลที่ส ามารถให้ขอ้ มูลได้
หมายเลขโทรศัพท์

7.6.2

บริษั ท จัด ให้มี ก ารเผยแพร่ข ้อ มูล สิ น ค้า ความรู ก้ ารใช้งาน ที่ เป็ น ประโยชน์แ ก่ ผู้ส นใจทั่ว ไป ทาง Facebook: Harn
Engineering Solutions PCL.
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หมวด 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษัท
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิ พืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการได้รบั ข้อมูล
ของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
ของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาํ คัญและมี
ผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพืน้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาํ เนินการในเรือ่ งต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการ
ใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
8.1.1 บริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรือ่ งที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ จําเป็ นต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ได้เป็ นกรณีไป ซึง่ ในการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist) ที่จดั ทําขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐาน
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
8.1.2 บริษัทจะดําเนินการตามข้อบังคับบริษัท หากผูถ้ ือหุน้ หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของ
จํานนวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด เข้าชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.3 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดย
บริษั ทได้จัดทําหนังสือเชิ ญ ประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
8.1.4 บริษัทแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผา่ น
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.5 บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้อมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมประจําปี บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ใน
รูปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่
เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.harn.co.th ทัง้ ในรู ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า เพื่อนํามาใช้ตดั สินใจในการลงมติ
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ประกาศคําบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทําการ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบคําบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม
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ก่อนวันประชุม บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม โดย
จะกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิ ญ
ประชุม พร้อมทัง้ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะ
วาระสําคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทัง้ ไม่จาํ กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
8.1.9

บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ชัดเจนเป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณา
เพิ่ม หรือไม่เพิ่มวาระที่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยได้เสนอมา
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ผถู้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทและเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึง
วันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ มีสทิ ธิทาํ หนังสือเสนอเรือ่ งที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นได้
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อม
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรือ่ งเข้าบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• เรือ่ งที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติใน
เรือ่ งดังกล่าว
• เรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้
• เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทได้ดาํ เนินการกําหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
• เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ
ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัท
• เรือ่ งที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรือ่ งได้
• เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วย
เสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
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• ตลอดจนเรือ่ งที่บริษัทได้ดาํ เนินการแล้ว และเรือ่ งที่ซาํ้ กับเรือ่ งที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็ นต้น รวมทัง้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยบริษัทจะดําเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการ
เผยแพร่ขา่ วของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อเสนอที่จะได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ กรรมการอิสระ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุ ปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ
8.1.10 กําหนดวิธีการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้
ได้รบั การเสนอชื่อ
คุณ สมบัติ ข องผูถ้ ื อ หุ้น ที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุม ดังกล่า วข้างต้น เป็ น ไปตามที่ ก ําหนดในพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึง่ กําหนดให้ผถู้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทและเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่
ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันที่จัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลที่ จะได้รบั การเสนอชื่ อให้เข้ารับการพิ จารณาเพื่ อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษั ท ต้องมี คุณ สมบัติ ครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อบังคับบริษัท รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ได้แก่ มีความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้น
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รบั การเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนําเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ หรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของ
คณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอือ้ ให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
8.2.1

บริษัทได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สถานที่จดั ประชุม
ที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้น
เวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ และมี
การจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมของว่าง
และเครือ่ งดื่มไว้รบั รองผูถ้ ือหุน้ อย่างพอเพียง

8.2.2

นําระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง
เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
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8.2.3

บริษัทได้จัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนน
เสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ จะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และ
ประกาศคะแนนรวมในวาระนัน้ ๆ ทันที

8.2.4

บริษัทไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้
อย่างอิสระ

8.2.5

เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม บริษัทจะชีแ้ จงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด อาทิ การ
เปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบังคับของบริษัท

8.2.6

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน

8.2.7

บริษัทจะระบุการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หากกรรมการท่านใดมี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการพิ จารณาวาระใด ประธานที่ ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษั ท จะแจ้งให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสว่ นได้สว่ นเสียนัน้ จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ

8.2.8

บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ อาสาทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดําเนินการ
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

8.2.9

สนับสนุนให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรือ่ งที่สาํ คัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมตั ิแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัท บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น

8.2.10 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขนึ ้ โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
8.2.11 มีการจัดแสดงข้อมูลที่สาํ คัญของบริษัท บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผถู้ ือหุน้
8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
8.3.1

บริษัทได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยแจ้ง
เป็ นจดหมายข่าวผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) ด้วย

8.3.2

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อย
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขทีเ่ อกสาร
วันที่เริ่มใช้

นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ
S-CGO-001
หน่วยงาน :
28 มีนาคม 2565
แก้ไขครั้งที่

ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
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(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) จํานวนบัตรเสีย
ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
8.3.3

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th)

หลักปฏิบัตแิ ละติดตามให้มีการปฏิบัติ
บริษัทกําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยบริษัทจะส่งเสริมพัฒ นาให้ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องนีแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นอกจากนี ้ บริษัทยัง
กําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ โดย
• หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ตามที่กาํ หนดไว้จะได้รบั โทษทางวินยั
• หากมีการกระทําที่เชื่อได้ว่าทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะพิจารณาส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่รฐั ดําเนินการต่อไป
• หากพนักงานของบริษัทประสบปั ญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่มิได้กาํ หนด
ไว้ในในเอกสารฉบับนี ้ ให้ตงั้ คําถามเกี่ยวกับการกระทํานัน้ กับตนเองดังต่อไปนี ้
 การกระทํานัน
้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 การกระทํานัน
้ ส่งผลเสียต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่
 การกระทํานัน
้ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่
 การกระทํานัน
้ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณี ดงั กล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความ
รอบคอบต่อการดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ทัง้ นี ้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท ดังต่อไปนี ้
• จดหมาย
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
• อีเมล์
chairac@harn.co.th
• ทางเว็ปไซต์ www.harn.co.th
โดยบริษัท จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กล่าวหาดังกล่าว

