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บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
Corporate Governance Policy
บริษทั ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้มนี โยบายปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษทั ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การกําหนดบทบัญญัตติ ่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจากนี้บริษทั
ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายทีค่ รอบคลุมถึงสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ คี รอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนโดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การ มี
ส่วนแบ่งในกําไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสารข้อมูลบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกําหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
ทัง้ นี้บริษทั จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มสี ารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ใี ช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและ
ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะ
จัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจสอบได้
 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 คณะกรรมการจะไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่
ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
 กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีด่ ูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้ อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธเี ยียวยา
ทีเ่ หมาะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะทีก่ รรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่องสําคัญทีม่ ผี ลต่อผูม้ สี ่วน
ได้สว่ นเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ส่งเสริมการใช้สทิ ธิ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเพิม่ วาระการประชุมก่อนวันประชุ ม การเป็ น
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
 บริษทั กําหนดให้มมี าตรการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวด้วย) ในกรณีทพ่ี นักงานหรือผูบ้ ริหารนําข้อมูลไปเปิ ดเผยหรือนํ าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้อง จะถือเป็ นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั
 ส่งเสริมให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ าํ คัญ เช่น การทํารายการเกีย่ วโยง การทํารายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนัน้ ๆ
 กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่ร ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทั
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มทีส่ าํ คัญ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ :
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
โดยรวม รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
พนักงาน :
บริษทั จะให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วาม
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและ
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สมํ่าเสมอ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทัง้
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
ลูกค้า :
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่ หมาะสม รักษาความลับ
ของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ ที่จะเพิม่ ประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่คา้ และเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดําเนินการทีท่ ุจริตในการค้ากับคู่ ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ
ทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน และเรื่องอื่นใดทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า : บริษทั จะประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชือ่ เสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลู ความจริง
สังคมส่วนรวม : บริษทั จะไม่กระทําการใดๆทีจ่ ะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทัง้
ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุ นกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝงั จิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบตั หิ รือควบคุ มให้มกี าร
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแล
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กํา หนดทัง้ รายงานทางการเงิน และข้อ มูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆที่สํา คัญ ที่มีผ ลกระทบต่ อราคาหลักทรัพ ย์และมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์
www.CPTthailand.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงและสมเหตุสมผล
งบการเงินรวมของบริษทั จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
การดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้ นี้
รายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นัน้ บริษัทยังไม่มี แผนจะจัดตัง้ หน่ วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้น้ี แต่จะ
มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ(บริหาร) ทําหน้ าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีเ่ ป็ น
ประโยชน์กบั บริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั มาจากการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทัง้ นี้บริษทั กําหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษทั เพื่อให้ดําเนินไปอย่างถูกต้อง
เป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้ นี้บริษทั ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริหารและอนุมตั วิ งเงินไม่จาํ กัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการคือ
 คณะกรรมการบริหาร มีทงั ้ หมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
บริษัท มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ
หรือระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกําหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ สรรหา
คัดเลือกและเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุ กรรมการอื่นๆ ขึน้ มาปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั มอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีก่ าํ หนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มี
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั จัดทําข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบตั ิงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซง่ึ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ ภายในบริษทั และสิง่ แวดล้อม
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ภายนอก ซึ่งการให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มกี ารปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุม
ภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั นักลงทุน
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว
ของครอบครัว ของญาติพน่ี ้อง หรือของบุคคลอื่นทีร่ จู้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายทีค่ รอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน : บริษทั จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนทีจ่ ะทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทัง้ กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกีย่ วโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยได้ทาํ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันแล้ว หากเป็ นรายการตามทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
ขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อ่นื ๆ ทีท่ าํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อ่นื ๆ ทีท่ าํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทัวไป
่ บริษทั จะไม่ให้บุคลากรของบริษทั ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือได้รบั ผลประโยชน์จากบริษทั คู่แข่ง หรือ
ผูค้ า้ / ผูข้ ายทีบ่ ริษทั ติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั ๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ทีพ่ กั
รับรอง หรือข้อเสนอทีใ่ ห้เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กบั
บริษทั หรือทําให้บริษทั สูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรือการรับตําแหน่ งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริษัท สามารถขออนุ ม ัติจ ากผู้อํ า นวยการฝ่า ยตามสายงาน เพื่อ รับ งานในสถาบัน วิช าการ งานบริก าร
สาธารณะ เป็ นวิทยากร หรือการรับตําแหน่ งใด ๆ เช่น กรรมการบริษทั ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสยั ทัศน์
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นนั ้ แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่ งของตนในบริษทั ไปพัวพันกับ
กิจกรรมทีท่ าํ ภายนอก เว้นแต่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาํ เช่นนัน้ ได้ดว้ ย
การควบคุมภายใน
บริษทั จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมันแก่
่ นักลงทุนว่าบริษทั จะมีการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผลและ
เพิม่ ความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน ตัง้ แต่ปี 2555 บริษทั ได้ว่าจ้าง บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ
ในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็ นทีป่ รึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รดั กุม พร้อมทัง้ ดําเนินการขจัด
ความเสีย่ งและรายการทีผ่ ดิ ปกติ รวมทัง้ จัดตัง้ ฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ ทําหน้าทีต่ รวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ
นอกจากนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีเ่ สนอ
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป็ น
โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
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ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่ว นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ
สามารถร้องขอสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นเพิม่ เติมได้จากเลขานุการบริษทั
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะร่วมกับพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
ในรายละเอียดเพิม่ เติม
(5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุม
ร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา
และดูแลมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(6) ค่าตอบแทน
บริษทั มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทั โดยขออนุมตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง กําหนดให้มคี วามเหมาะสมกับอํานาจ
หน้าทีต่ ามหลักเกณฑ์และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละราย
(7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรู้แก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทําเป็ นการภายในบริษทั หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทั จะจัดให้มเี อกสารข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
วันมีผลบังคับใช้
การกําหนดนโยบายดังกล่าวข้างต้น เริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป

