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นโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละบรรษทัภบิาล 

 

บรษัิทมเีจตนารมณ์ทีจ่ะก ากบัดแูลการด าเนนิธรุกจิโดยยดึมั่นในหลกัการก ากับดแูลกจิการและบรรษัทภบิาลทีด่ดีว้ย 

ตระหนักถงึประโยชน์และความส าคัญของการก ากับกจิการและบรรษัทภบิาลทีด่ ีซึง่มสี่วนชว่ยใหก้ารบริหารงานและการ

ด าเนินกจิการมีประสทิธิภาพ ดว้ยความโปร่งใส และค านึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกดา้น รวมทัง้สามารถ

ตรวจสอบได ้เพือ่สนับสนุนใหบ้รษัิทสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน และเพิม่คณุค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

บรษัิทจงึไดก้ าหนดหลกัการก ากบักจิการทีด่เีป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึน้และสือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน

ทกุระดบัในองคก์รไดล้งนามรับทราบและน าไปปฏบิตั ิดงัมรีายละเอยีดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ดีงันี้ 

 

 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

1.1   นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกับการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดย 

มุ่งเนน้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสรับรูผ้ลการด าเนินงานของบรษัิทอย่างทั่วถงึและเท่าเทยีมกัน และมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจ

ตา่งๆ ทีส่ าคญั ตลอดจนปกป้อง สง่เสรมิ สนับสนุน และไมล่ดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดนโยบายไวด้งันี ้

 

 บรษัิทมหีนา้ทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ขัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขายหรือโอนหุน้ สทิธใินการมี

สว่นแบ่งในก าไรของกจิการ สทิธใินการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกจิการอย่างเพียงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ

แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีการจัดสรรเงนิปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับหรือหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ การอนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้  

 

 บรษัิทมหีนา้ทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่

สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่

ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถามตอ่ทีป่ระชมุ เป็นตน้  

 

 บรษัิทมหีนา้ทีใ่นการงดเวน้การกระท าใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรือจ ากัดสทิธ ิหรือการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้       

ในการศกึษาขอ้มูลสารสนเทศของบรษัิท ทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ ไม่น าเสนอ

เอกสารทีม่ขีอ้มูลส าคัญเพิม่เตมิอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคัญโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

 

 บรษัิทมหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธติา่งๆ เชน่ การใหข้อ้มูลส าคัญทีเ่ป็นปัจจุบันผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิท รวมถงึการอ านวยความสะดวกในการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหส้ถานทีจ่ัดประชมุมคีวามเหมาะสมทัง้ขนาด

รองรับจ านวนผูม้าร่วมประชุมและต าแหน่งสถานทีต่ัง้ซึง่ตอ้งเดนิทางสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดนิทางและมีความ

ปลอดภัย อกีทัง้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้จัดสง่เอกสารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุม เพื่อลด

ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ และบรษัิทจัดชอ่งทางการลงทะเบยีน ณ สถานทีจั่ดการประชมุ โดยบรษัิทได ้

น าระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพื่อชว่ยใหข้ัน้ตอนการลงทะเบยีนใหเ้ป็นไปดว้ย

ความรวดเร็วยิง่ขึน้ และไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการมอบฉันทะ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้ประชุม 

เป็นตน้ 

 

1.2 การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 บริษัทมีนโยบายใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แกผู่ถ้อืหุน้เป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ยตามทีก่ฎหมายก าหนด ส าหรับการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ บรษัิทมนีโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มูลกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ก่อน

การประชมุ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่าง

เพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท และมีช่องทางการตดิต่อที่หลากหลายเพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้สอบถาม

เกีย่วกบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
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 หลังการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะน าเนื้อหาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการประชมุ มตทิีป่ระชมุ   

การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้” เผยแพร่

ขึน้เว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนั นับจากวันประชุม ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

1.3 การด าเนนิการประชุม 

 

 บรษัิทมนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มทีใ่นการ

ประชมุผูถ้อืหุน้และจะไม่กระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากัดโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการ

ตดัสนิใจในเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกับสทิธแิละผลประโยชนข์องตน  

 

 บรษัิทจะแจง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุ รวมทัง้ใน

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ ผูด้ าเนนิการประชมุจะแจง้กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ อีกทัง้ บริษัทเลอืกใชว้ธิีการลงมตแิละอุปกรณ์ออกเสยีงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

สามารถแสดงผลการลงมตไิดร้วดเร็ว และผูถ้อืหุน้สามารถทราบผลการลงมตโิดยทันท ีและไดม้กีารบันทกึการแจง้กฎเกณฑ์

และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดิงักลา่ว ลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ นอกจากนี้บรษัิทอาจเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

สง่ค าถามลว่งหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นวนัประชมุตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

 

 บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุหรือเกีย่วขอ้งกับบรษัิทและแสดง

ความคดิเห็น โดยประธานกรรมการไดส้อบถามทีป่ระชมุในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทัง้ไดม้กีารบันทกึขอ้ซักถามในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกับวาระการประชมุหรอืเกีย่วขอ้งกับบรษัิท และแสดงความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของคณะกรรมการ

บรษัิทและ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ 

 

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญและเคารพสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีและสนับสนุนให ้

กรรมการทกุคนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

 

บรษัิทค านงึถงึการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั โดยก าหนดนโยบายทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1   การเสนอวาระเพิม่เตมิในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

        บรษัิทมนีโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในการเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวันประชมุผู ้

ถือหุน้ ทัง้นี้การเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้และการพิจารณาขอ้เสนอดังกล่าวของผูถ้ือหุน้จะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทก าหนด   ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดย

ไมจ่ าเป็นโดยเฉพาะวาระส าคัญทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลกอ่นตดัสนิใจ  

  

2.2 การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

 

        บรษัิทมนีโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้  

การเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและการพิจารณาขอ้เสนอดังกล่าวของผูถ้ือหุน้จะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทก าหนด 

 

2.3 การสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะในกรณีทีไ่มส่ามารถมาประชุมผูถ้อืหุน้ไดด้ว้ยตนเอง  

 

         บรษัิทมนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนน

เสยีงได ้และควรเสนอชือ่กรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ โดยบริษัทจะ

ด าเนินการจัดสง่หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผูถ้อืหุน้ และค าแนะน าในการมอบฉันทะ รวมทัง้ประวัตแิละขอ้มูล

การท างานของกรรมการอสิระแตล่ะทา่นอย่างครบถว้น พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลด

หนังสอืมอบฉันทะไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.ktisgroup.com ผูรั้บมอบฉันทะทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและยืน่หนังสอื

มอบฉันทะใหก้รรมการในทีป่ระชมุแลว้ยอ่มมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุและลงมตเิชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้ทกุประการ  

http://www.ktisgroup.com/
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2.4 การสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง   

 

        บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคัญ เช่น การท ารายการเกีย่วโยงกันการท า

รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่นัียส าคัญ เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ใน

ภายหลงั 

 

2.5 การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธแิตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล   

 

        บรษัิทมนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

 

2.6 มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์นทางมชิอบ  

 

        บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพือ่หาผลประโยชน์แกต่นเองหรอื

ผูอ้ ืน่ในทางมชิอบไวใ้นหลักจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ซึง่ครอบคลมุถงึเรือ่งการใชข้อ้มูลภายในเพือ่ซือ้ขาย

หลักทรัพย์   ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจง้มาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลัก

จรรยาบรรณธุรกจิ ทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการแจง้หลักเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล และตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารรายงานการถอืครอง

หลักทรัพยต์ามกฎหมาย รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสว่นไดส้ว่นเสยีหรอืการท ารายการระหวา่งกันของกรรมการและ

ผูบ้รหิารและก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้รษัิททราบ 

 

2.7 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ

 

ผูถ้ือหุน้ทุกรายย่อมมีสทิธไิดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส าหรับผูถ้ือหุน้ชาวต่างชาต ิ

เอกสารทีส่ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ชาวตา่งชาตบิรษัิทมกีารแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

3.1    นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

 

บรษัิทตระหนักและใหค้วามส าคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ซึง่ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะตามทีก่ฎหมาย 

ก าหนดเทา่นัน้ ในปีทีผ่า่นมาบรษัิทไดพ้จิารณาชีบ้ง่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขึน้ใหม่ พรอ้มกับก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการใน

การดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพิม่เตมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายความรับผดิชอบตอ่

สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มของบรษัิททีไ่ดย้ดึถอืปฏบิัตคิวบคู่กันไป โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท แบง่ออกเป็น 10

กลุม่ ดงันี ้

 

1. พนกังานและครอบครวั 

2. เกษตรกรชาวไร ่

3.  ลกูคา้ และเจา้หนี ้

4.  ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทนุ 

5.  ชุมชนรอบสถานประกอบการแตล่ะสาขา 

6.  หนว่ยงานราชการ 

7.  Supplier และ Contractor 

8.  นกัวชิาการ 

9.  สถาบนัการศกึษา 

10. คูแ่ขง่ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัตอ่ไปนี ้
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1) พนกังานและครอบครวั 

 

 บรษัิทใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงานอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรม 

เดยีวกันตลอดจนจัดใหม้สีวัสดกิารตา่งๆ ตามกฏหมาย และมกีองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับพนักงาน โดยยดึหลักพจิารณา 

ผลงานดว้ยความเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนนิงาน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสามารถวัดผลไดภ้ายใตห้ลักเกณฑ์

ทีบ่รษัิทก าหนด  

 

 บริษัทมุ่งสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะ ความรู ้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาท ิจัดใหม้กีาร

อบรมและสัมมนาผูบ้ริหารและพนักงาน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อสรา้งศักยภาพและความพรอ้มภายในองคก์รเพื่อพัฒนาใหเ้ป็น

องคก์รทีม่คีณุภาพดยีิง่ขึน้ 

 

 บรษัิทปฏบิัตติอ่พนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกัน อาท ิการประเมนิผลงานพนักงาน   

การรักษาความลับประวัตกิารท างาน และการใหส้วัสดกิาร สทิธปิระโยชน์ขัน้พื้นฐานทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้การใชส้ทิธิ

ต่างๆ ของพนักงานนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์สทิธปิระโยชน์ต่างๆใหก้ับพนักงานอย่าง

ตอ่เนือ่ง เป็นตน้ 

 

 บรษัิทค านงึถงึสทิธขิองพนักงานเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนกรณีพนักงานไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรมผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ตูรั้บความคดิเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลทีรั่บเรือ่ง เป็นตน้  

 

 บรษัิทมหีนา้ทีด่แูลจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภัย ถูกสขุลักษณะ และเอือ้ตอ่การท างาน

อย่างมีประสทิธิผล เพื่อก าหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัตเิกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดภิาพ ความปลอดภัย และ

สิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดและสง่เสรมิใหม้กีารดแูลและรักษาสขุอนามัยทีด่ ีและจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย 

ซึง่รวมถงึควบคมุภยันตราย และด าเนนิการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิอบุัตเิหต ุและโรคภัยจากการท างาน ใหก้ับพนักงาน

ทกุคน  

 บริษัทจัดใหม้ีการคุม้ครองปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยจะด าเนินการเพื่อส่งเสริมใหเ้กดิความรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดลอ้ม พัฒนาและใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกับกับสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิใหม้กีาร

ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม โดยเนื้อหาประกอบไปดว้ยนโยบายเพือ่การรักษาสิง่แวดลอ้ม ปรมิาณ

การใชพ้ลังงาน และการปลดปลอ่ยมลพษิทางอากาศ การบรหิารจัดการของเสยีมาใชใ้หม่ (recycle) รวมถงึสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน  

 

2) เกษตรกรชาวไร ่

 

 บรษัิทมหีนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพันธท์ีด่แีละความร่วมมอืในระยะยาวกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา โดยยดึ

หลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

 

 บรษัิทสนับสนุนการสรา้งความมั่นคงในการประกอบอาชพีของเกษตรกร โดยการใหก้ารดแูล เอาใจใสแ่ละให ้

ความส าคญัตอ่เกษตรกรชาวไร่คูส่ญัญา  

 

 บรษัิทมุ่งสง่เสรมิเกษตรกรชาวไร่คู่สญัญาใหพั้ฒนาความรูใ้นการท าการเกษตรอย่างตอ่เนื่อง อาท ิจัดอบรม

โครงการโรงเรยีนเกษตรกร เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กษตรกรน าความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นการประกอบอาชพี เพิม่ประสทิธภิาพของผลผลติ

เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนการประกอบอาชพีเกษตรกร และสง่เสรมิใหม้กีารคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยสนับสนุน

ใหม้กีารพัฒนาและใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ รวมทัง้แจง้ใหต้ระหนักถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

และส่งเสริมใหม้ีการจัดการกับกากของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ เชน่ การน าเศษจากผลผลติทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ 

 

3) ลกูคา้ และเจา้หนี ้  

 

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลลกูคา้ 

 

 บรษัิทมหีนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ  

ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
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 บรษัิทมหีนา้ทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษัิทฯ ดว้ยการรับผดิชอบ เอาใจใสแ่ละให ้

ความส าคัญต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอันดับแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนปฏบิัตติามมาตรการ

ตามนโยบายนี ้

 

 บรษัิทจะปฏบิตังิานโดยยดึหลกัจรยิธรรมโดยไมเ่รยีก รับหรอืจา่ยผลประโยชนท์ีไ่ม่สจุรติตอ่ลกูคา้และเจา้หนี้ 

 

 ยดึมั่นในการน าเสนอและสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานคณุภาพตรงกับความตอ้งการ 

   ของลกูคา้ 

 

 ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อยา่งดทีีส่ดุ 

 

   นโยบายเกีย่วกบัการดูแลเจา้หนี ้

 

 บริษัทมีหนา้ที่สรา้งความสัมพันธ์และปฏิบัตติ่อเจา้หนี้ โดยยดึหลักความซือ่สัตย์สุจริต ความเชือ่ถือและ

ไวว้างใจซึง่กนัและกนั โดยใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้แกเ่จา้หนี้ 

 

 บรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคัญตอ่ค าสัญญาและเงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้ับ

เจา้หนี้อย่างเคร่งครัด ในการช าระคนืหนี้ เงนิกูย้มื ดอกเบีย้ และมคีวามรับผดิชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกดิกรณีทีไ่ม่
สามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงไวไ้ด ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา  

4) ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทนุ 

 

           โปรดอา้งองิหมวด 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

 

5) ชุมชนรอบสถานประกอบการแตล่ะแหง่  

 

 บรษัิทและพนักงานตอ้งยดึมั่นประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและเป็นประโยชนแ์กส่งัคมและชมุชน 

 

 บรษัิทมหีนา้ทีป่ระพฤตปิฏบิัตติ่อชมุชนทีอ่าศัยอยู่ใกลเ้คยีงกับบรเิวณทีต่ัง้สถานประกอบการแต่ละสาขาดว้ย

ความเป็นมติร และใหค้วามชว่ยเหลอื สนับสนุนชมุชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ีตลอดจนรับผดิชอบด าเนนิการแกไ้ขในกรณีทีเ่กดิ 

ปัญหาตา่งๆ  ทีไ่ดรั้บผลมาจากการด าเนนิการของบรษัิทอย่างเป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

 

 บริษัทมีหนา้ที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐและ

หน่วยงานตา่งๆ ดว้ยความเต็มใจ และเสยีสละเพือ่ประโยชนต์อ่สว่นรวม  

 

6) หนว่ยงานราชการ  

 

 บรษัิทมหีนา้ทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดก้ าหนดไว ้

  

 บรษัิทจะสนับสนุนกจิกรรมในโอกาสตา่งๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 

 

7) Supplier และ Contractor 

 

 บรษัิทมหีนา้ทีส่รา้งความสมัพันธท์ีด่กีบั Supplier และ Contractor ทกุราย  

 

 บรษัิทมหีนา้ทีเ่ปิดโอกาสให ้Supplier และ Contractor ทกุรายน าเสนอสนิคา้/บรกิารไดโ้ดยเทา่เทยีมกนั  

โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั Supplier และ Contractor ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนี้ 

 

   ตอ้งปฏบิตังิานตอ่ Supplier และ Contractor ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

 

 การพจิารณาและตดัสนิใจตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการเปรยีบเทยีบคณุภาพ และเงือ่นไขตา่งๆ โดย  



 

นโยบายก ากับดแูลกจิการทีด่แีละบรรษัทภบิาล (ฉบบัแกไ้ข : 15 กนัยายน 2560)      หนา้ 8 

 

 
ค านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยจะตอ้งปฏบิตัติามคูม่อืการจัดซือ้ จัดจา้งอยา่งเคร่งครัดดงันี ้

 

- ดา้นคณุภาพและการบรกิาร 

- ดา้นตน้ทนุราคา 

- ดา้นก าหนดเวลาการสง่มอบ 

- ดา้นความเชือ่ถอืไวว้างใจ 

- ดา้นชือ่เสยีงและผลงานทีอ่า้งองิ 

- ดา้นประวตัใินการท าธรุกจิกบับรษัิท 

- ดา้นเงือ่นไขของธรุกรรม 

- และดา้นอืน่ๆตามความเหมาะสม 

8) นกัวชิาการ  

 

 บรษัิทเปิดโอกาสใหนั้กวชิาการไดรั้บทราบขอ้มลูวธิกีาร กระบวนการด าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมทัง้ 

แลกเปลีย่นความรู ้เพือ่เป็นประโยชนใ์นงานดา้นวชิาการ และการท าวจิัยตา่งๆ อนัเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

 

 บรษัิทสนับสนุนการเขา้มามสีว่นร่วมในการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยใีนการปรับปรุงกระบวนการท างานตา่งๆ  

ตลอดจนร่วมศกึษาเพือ่พัฒนานวตักรรมตา่งๆ ในการเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาบรษัิท 

 

9) สถาบนัการศกึษา  

 

 บริษัทจะท าการส่งเสริมใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยีและกระบวนการผลติแก่สถาบันการศกึษา โดยจะให ้

ความส าคญักบัโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาทีใ่กลบ้รเิวณชมุชนรอบสถานประกอบการแตล่ะสาขาของบรษัิทเป็นอนัดับแรก  

 

 บรษัิทจะท าการสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ของสถาบนัการศกึษาตามความเหมาะสม 

 

10) คูแ่ขง่ 

  

  บรษัิทจะไม่กระท าการใดๆทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืขัดต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการแขง่ขันทางการคา้ หรือ

อาจท าใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงของคูแ่ขง่  

 

3.2   มาตรการชดเชยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิ  

 

 มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 

  บรษัิทมมีาตรการทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทจะตอ้งพงึปฏบิตัใินการใชข้อ้มลูภายในดงันี ้

 

      1) เลขานุการบรษัิทมหีนา้ทีแ่จง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รายงานการถอืครองหลักทรัพยใ์นบรษัิทของตนเอง 

คูส่มรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนด

โทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิ)   

 

      2) บรษัิทจะแนะน าใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีท่ราบขอ้มูลภายในเพือ่หา้มการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 

ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคัญ รวมถึงขอ้มูลงบการเงินของบริษัทซึง่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคอื เป็นเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลอันอาจเป็นการกระท าผดิพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

   บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ ืน่

ในทางมชิอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณส าหรับผูบ้รหิารและพนักงานดงัตอ่ไปนี ้

 

1) ผูบ้รหิารและพนักงานจะตอ้งไมก่ระท าการใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์หรอืเบยีดบังทรัพยส์นิ ซึง่ควรเป็น

ของบรษัิทหรอืควรเป็นของลกูคา้ของบรษัิทฯ มาเป็นของสว่นตัวหรอืของบคุคลใดๆ โดยขัดแยง้กับการรักษาผลประโยชน์

ของบรษัิท 

 

2) ผูบ้ริหารและพนักงานควรหลกีเลีย่งสถานการณ์ หรือการมกีจิกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทาง

การเงินซึง่อาจขัดแยง้กับหนา้ที่การงานที่ผูบ้ริหารและพนักงานผูกพันอยู่ และส่งผลกระทบต่อแนวทางการรักษา

ผลประโยชนข์องบรษัิท 

 

3) บริษัทจะหลีกเลีย่งที่จะมอบหมายหนา้ทีค่วามรับผิดชอบใหก้ับผูบ้ริหารและพนักงานในกรณีทีอ่าจจะ

น าไปสูส่ถานการณ์ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิท หรอืขดัตอ่ผลประโยชนข์องลกูคา้ของบรษัิท 

 

4) การทีผู่บ้รหิารและพนักงานมสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่งภายนอก

องคก์ร อาท ิการเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองคก์รอืน่ๆ กจิกรรมนัน้ๆ จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่บรษัิท รวมทัง้จะตอ้ง

ไมก่ระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุคลนัน้ๆ  

 

      5) หา้มมใิหผู้บ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมหรอืรับต าแหน่งใดในองคก์รอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิในลักษณะเดยีวกันกับ

บรษัิท หรอืกจิการทีแ่ขง่ขนักบับรษัิท หรอืกจิการทีอ่าจมผีลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษัิท 

 

ทัง้นี ้บรษัิทจะไดรั้บการรายงานขอ้มลูสว่นไดส้ว่นเสยีในการท าธรุกรรมกับบรษัิทของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอโดยตลอด โดยส านักตรวจสอบภายในของบรษัิทมหีนา้ทีร่ายงานขอ้มูลสว่นไดส้ว่นเสยี

ตา่งๆ ใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบทราบเพือ่พจิารณา และหลังจากนัน้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าขอ้มูลสรุปสว่นไดส้ว่น

เสยีต่างๆ รายงานต่อคณะกรรรมการบรษัิทเพือ่รับทราบและพจิารณาต่อไป โดยส านักตรวจสอบภายในจะเป็นผูต้ดิตามผล

อยา่งตอ่เนือ่ง 

  

นอกจากนี ้บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการชดเชยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไวใ้นกรณีไดรั้บความเสยีหายจากการละเมดิ

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่พนักงานและครอบครัว 

    บรษัิทจัดใหม้สีถานทีรั่บขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืขอ้เสนอแนะจากพนักงานไวส้ าหรับเป็นชอ่งทางในการแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนของพนักงานทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการท างาน 

 

2) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่ลกูคา้ และเจา้หนี ้

     บรษัิทไดม้กีารดแูลลกูคา้ตามนโยบายการดแูลลกูคา้ และจัดใหม้ฝ่ีายลกูคา้สมัพันธ ์(Customer Service)  

ขึน้เพื่อเป็นศูนยร์อ้งเรียนส าหรับลูกคา้ ในกรณีทีลู่กคา้มปัีญหาและตอ้งการความชว่ยเหลอืเพื่อป้องกันกรณีความเสยีหาย

จากการละเมดิต่อลูกหนี้ และเจา้หนี้ ผูบ้รหิารจะพจิารณาคุณสมบัตขิองลูกหนี้ และเจา้หนี้ทุกรายกอ่นการท าธุรกรรม เพื่อ

ป้องกนัการเกดิปัญหาขึน้ในภายหลงั โดยพจิารณาตามหลกัความซือ่สตัยส์จุรติและความน่าเชือ่ถอื 

 

3) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่ผูถ้อืหุน้ 

    บรษัิทด าเนนิการปกป้องและดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ขัน้พืน้ฐาน ทัง้สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ สทิธิ

ในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนสนับสนุนการใชส้ทิธนิอกเหนอืไปจากกฎหมาย    

 

4) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่ชมุชนรอบสถานประกอบการแตล่ะแหง่ 

    บรษัิทมกีารป้องกันกรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่ชมุชนและสงัคมรอบสถานประกอบการแตล่ะแห่ง 

ดว้ยการปฏบิตัติามนโยบายการดแูลสงัคมและชมุชน ในการสรา้งสมัพันธอ์ันดกีับสงัคมและชมุชนรอบขา้ง ตลอดจนใหค้วาม

ชว่ยเหลอืและสนับสนุนชมุชนใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ี 
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5) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่หน่วยงานราชการ 

    บรษัิทมกีารป้องกันกรณีความเสยีหายจากการไม่ปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ  โดย  บรษัิทมี

หน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะท าหนา้ที่ในการตดิตามดูแลการปฏบิัตขิองหน่วยงานในบริษัท ใหม้ีการปฏิบัตเิป็นไปตาม

กฎหมายอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ 

 

6) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่ Supplier และContractor 

    บรษัิทมกีารป้องกนักรณีความเสยีหายในการละเมดิตอ่ Supplier และ Contractor โดยบรษัิทมนีโยบายใน

การสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับ Supplier และ Contractor ทกุราย รวมถงึมกีารปฏบิัตติอ่ Supplier และ Contractor ทกุราย

อยา่งเทา่เทยีมกนั  

 

7) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่นักวชิาการ 

    บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหนั้กวชิาการเขา้เยี่ยมชมกระบวนการใหบ้ริการ และใหข้อ้มูลวธิีการ กระบวนการ

ด าเนนิงานในการใหบ้รกิารของบรษัิทเพือ่เป็นประโยชน์ในดา้นวชิาการ ตลอดจนร่วมมอืกับนักวชิาการในการศกึษาปรับปรุง

เทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารตา่งๆ ร่วมกนัอยา่งสม า่เสมอ 

 

8) มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิตอ่สถาบนัการศกึษา 

    บรษัิทไดใ้หค้วามร่วมมอืกับสถาบันการศกึษาในการเปิดโอกาสใหเ้ยีย่มชมสถานประกอบการของ บรษัิท 

และจัดบรรยายใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยแีละกระบวนการใหบ้รกิารของบรษัิท แกส่ถาบันการศกึษา ตลอดจนใหก้ารสนับสนุน

กจิกรรมตา่งๆ อยูอ่ยา่งสม า่เสมอ 

 

3.3  กลไกการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

   บรษัิทไดก้ าหนดกลไกการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัตอ่ไปนี ้

 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางรับขอ้รอ้งเรียนและ/หรือแสดงความคดิเห็น และเพิม่ชอ่งทางในการอเีมลถ์งึผูบ้รหิาร

ระดบัสงูโดย ฝ่ายตรวจสอบตดิตอ่ โทร.02-692-0869-73 ตอ่ 169 E-mail : internalaudit@ktisgroup.com 

 

 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหม้ชีอ่งทางการสง่ขอ้เสนอแนะถงึกรรมการบรษัิท ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท  โดย ฝ่าย

เลขานุการบรษิทัตดิตอ่ โทร.02-692-0869-73 ตอ่ 175 E-mail : cs@ktisgroup.com 

 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารสง่ตวัแทนของบรษัิทเพือ่เขา้เยีย่มเยยีนชมุชนในพืน้ทีร่อบๆ โรงงานเป็นประจ าทกุปี 

 

3.4   กลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  

 

 บรษัิทไดก้ าหนดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงาน

ทางการเงนิ หรอืระบบควบคมุภายในบกพร่อง ตามชอ่งทางในขอ้ 3.3  

 

 บรษัิทไดก้ าหนดใหม้กีารคุม้ครองพนักงาน/ผูแ้จง้เบาะแส โดย 

 

1) ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กดิความไมป่ลอดภัย 

หรอืความเสยีหาย 

 
2) บรษัิทจะเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นความลับ ค านงึถงึความปลอดภัยของผูร้อ้งเรยีน โดยก าหนด 

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน รวมถงึผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ จากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้
รอ้งเรยีน เชน่ การรบกวนในการท างาน การโยกยา้ย การเลกิจา้ง การขม่ขู ่เป็นตน้ 

 

 บรษัิทไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการด าเนนิการหลังจากมผีูแ้จง้เบาะแส โดยในเบือ้งตน้ส านักตรวจสอบภายในจะท า

การรวบรวมสรุปเรือ่งดงักลา่วแลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาพสิจูน์หาขอ้เท็จจรงิ หากพบวา่เป็นขอ้มูล

ทีก่ระทบตอ่บรษัิทจะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  

 

 

 

mailto:internalaudit@ktisgroup.com
mailto:cs@ktisgroup.com
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หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 

บรษัิทมนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ 

อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

 

4.1   การควบคมุภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

              

 บรษัิทมนีโยบายในการป้องกนัและขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยก าหนดใหก้าร 

ท ารายการและ/หรือธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษัิทก าหนด 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 บรษัิทจะด าเนนิการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท แลว้แตก่รณีไมป่ระกอบธรุกจิ 

ทีค่ลา้ยคลงึหรอืแข่งขัน ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแข่งขันของบรษัิท ลดลง หรอืมรีายการระหว่างกันในลักษณะทีม่ี

ผลประโยชน์อืน่ทีอ่าจขัดแยง้กับผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุกับบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูถ้อืหุน้

รายใหญข่องบรษัิท แลว้แตก่รณีจะตอ้งรายงานตอ่บรษัิทหากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่เขา้ไปถอืหุน้

บริษัททีม่ีวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงานคลา้ยคลงึกับบรษัิท หรือบรษัิทย่อย เพื่อใหบ้ริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาวา่การถอืหุน้ดงักลา่วขดัตอ่ผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยหรอืไม ่

 

 บรษัิทยังใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคมุภายในทีด่ ีและไดจั้ดใหม้สี านักตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบการ 

ปฏบิตังิานของแตล่ะสายงาน เพือ่ป้องกันไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิัตงิานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมกีารตรวจสอบ

เป็นระยะและจัดท ารายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา      

 

4.2   การเปิดเผยขอ้มูล 

 

        บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามกฏหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนดผ่านชอ่งทางของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

บรษัิท  ภายใตห้ัวขอ้ ขอ้มูลนักลงทนุ โดยบรษัิทจัดใหม้ผีูรั้บผดิชอบคอื นักลงทนุสมัพันธ ์พรอ้มทัง้ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นตัวแทนในการสือ่สาร บริการขอ้มูล ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ กับบริษัท สถาบันผูล้งทุน ผูถ้ ือหุน้ 

นักวเิคราะห ์และประชาชน หากมขีอ้สงสยัสามารถตดิต่อไดท้ีฝ่่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์โทร.02-692-0869-73 ตอ่ 193 

ตอ่ 26 E-mail : ir@ktisgroup.com 

 

4.3   การเปิดเผยนโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

      บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบและผลการปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าวผ่าน

ชอ่งทางตา่งๆ เชน่ รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้ 

 

4.4  รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

บรษัิทจัดใหม้รีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิแสดงควบคูไ่ปกับรายงานของผูส้อบ 

บญัชใีนรายงานประจ าปี ซึง่มเีนือ้หารับรองการปฏบิตัติามหลกัการบัญช ีและมกีารรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มูลถกูตอ้งครบ 

ถว้นเป็นจรงิตามมาตรฐานการบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม

บรษัิท 

 

4.5 การเปิดเผยบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 

      ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและ

จ านวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเขา้ร่วมประชมุในปีทีผ่า่นมาและความเห็นจากการท าหนา้ทีใ่นรายงานประจ าปี   

 

4.6 การเปิดเผยขอ้มูลการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

บรษัิทก าหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการซือ้-ขายหุน้ของ/ถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการ

ทราบทกุครัง้  
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หมวดที ่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 

บรษัิทตระหนักถงึความส าคญัในการพจิารณาสรรหากรรมการทีม่ภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน ์มปีระสบการณ์ความรู ้ความ 

สามารถ และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้โดยรวม และความส าคัญในการ

แบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจัดการทีช่ดัเจน และดแูลใหบ้รษัิทมรีะบบงานที่

ใหค้วามเชือ่มั่นไดว้า่กจิกรรมตา่งๆของบรษัิทไดด้ าเนนิไปในลักษณะทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทโดยค านงึปัจจัยตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึความรับผดิชอบของ 

กรรมการ โดยมแีนวนโยบายส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

 

5.1   โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

 

 บรษัิทค านงึถงึการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นส าคัญ ดังนัน้ประธานกรรมการของบรษัิท

จงึไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูอ้ านวยการ  อกีทัง้คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ในการก าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษัิท ตามหลักเกณฑแ์ละค านยิามทีก่ าหนดไวโ้ดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

 ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการบรษัิทไดก้ าหนดวธิกีารทีเ่ป็นทางการโดยยดึหลกัความโปร่งใส ปราศจาก 

อทิธพิลของฝ่ายบรหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ คอื คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูส้รรหาบคุคลด ารงต าแหน่งกรรมการ

โดยท าการพิจารณาคัดเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒ ิความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ  และ

จะตอ้งมคีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกจิของ

บรษัิท เพื่อใหต้รงกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการบรษัิทและ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึง่จะสรรหาจากบุคคล

ผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิาชพีตา่งๆ หรอื Professional Search Firm หรอื Director Pool หรอืองคก์รลักษณะดังกลา่ว และ

เมือ่คดัเลอืกกรรมการทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้  จงึน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารเปิดเผยรายชือ่ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชือ่กรรมการ

รายบุคคล ต าแหน่ง อายุ ประวัตกิารศกึษา สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้รหิาร โดยไดเ้ปิดเผยไวผ้า่นชอ่งทางตา่งๆ ทัง้ในรายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิท 

 

 กรรมการของบรษัิทโดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจ

ไดรั้บเลอืกตัง้ใหมจ่ากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้

 

 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่นอ้ยกวา่ 3 

คน  กรรมการอสิระของบรษัิท จะตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนดซึง่มคีวาม

เขม้งวดไมน่อ้ยกวา่คณุสมบตัทิีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

 

 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะแตง่ตัง้เลขานุการบรษัิทเพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และท าหนา้ทีอ่ืน่ตามที่

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

5.2    ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน ์

 

   คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูน้ า วสิัยทัศน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ทศิทางและนโยบายในการด าเนินงาน แผนการ

ประกอบธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษัิทและมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท และผู ้

ถอืหุน้โดยรวม บรษัิทจงึจัดใหม้กีารแบง่แยกบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรรมการบรษัิทกับฝ่ายบรหิารอย่างชัดเจน โดยฝ่าย

บรหิารจะเป็นผูห้าขอ้มลูตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาและคณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีต่ดัสนิใจ  

 

   คณะกรรมการบรษัิทมุ่งหวังทีจ่ะใหก้จิการของบรษัิทมคีวามมั่นคง และมคีวามส าเร็จทางธุรกจิทีย่ั่งยนืในระยะ

ยาว จงึไดร้่วมกับฝ่ายบริหารพจิารณาทบทวนก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

รวมถงึก าหนดเป้าหมาย แผนธุรกจิ และแผนงบประมาณในรอบปีทีผ่่านมา โดยค านงึถงึการเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุ 

และความมั่นคงในระยะยาวของบรษัิทและของผูถ้อืหุน้ ตลอดจนท าหนา้ทีใ่นการก ากับดูแลและตดิตามการด าเนนิการของ

ฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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 คณะกรรมการบรษัิทมกีารตดิตามดแูลเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มั่นวา่ ฝ่ายบรหิารไดน้ ากลยทุธข์องบรษัิทไปประชมุ 

ฝ่ายจัดการและปฏบิัตติามกลุยุทธท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยฝ่ายบริหารจะมีการรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบปีละ 4 
คร ัง้ 

 

  คณะกรรมการบรษัิทไดส้นับสนุนใหเ้กดิระบบบรรษัทภบิาลในการบรหิารงานภายในองคก์ร คณะกรรมการบรษัิท

จงึไดเ้ป็นผูน้ าในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีหลักจรรยาบรรณ มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท า

รายการระหว่างกันกับบริษัททีเ่กีย่วขอ้งหรือบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ รวมถงึการแบ่งแยกขอบเขตอ านาจหนา้ทีอ่ย่าง

ชดัเจนระหวา่งผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการบรษัิทระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกับผูบ้รหิารและคณะอนุกรรมการชดุตา่งๆ เพือ่ให ้

เกดิการถว่งดลุอ านาจและสามารถตรวจสอบซึง่กนัและกนัไดอ้ยา่งอสิระ  

 

5.3   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 

 บริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันที่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ือหุน้ 

กรรมการ และฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุ มีผล และเป็นอสิระภายในกรอบจริยธรรมที่ด ี

ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น โดยยดึผลประโยชน์ของบรษัิท โดยรวมเป็นส าคัญ รวมทัง้ยดึถอืการปฏบิัตติาม

หลักเกณฑ์และวธิีการตามประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของของการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ 

 

 บรษัิทไดก้ าหนดใหม้มีาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกันกับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ โดยหา้มมใิหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ทางตรงและทางออ้มมสีว่นร่วมในการพจิารณารายการ และก าหนดให ้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพจิารณาและใหค้วามเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการทีน่ าเสนอนัน้

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท ตลอดจนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกัน ไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป ในรายงานประจ าปี  

 

5.4    จรยิธรรมทางธุรกจิ 

 

  บรษัิทไดจั้ดท าหลกัจรรยาบรรณส าหรับผูบ้รหิารและพนักงาน (Code of Conduct) เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนักงาน

ทกุคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานในหนา้ที ่และยดึถอืประพฤตปิฏบิัตอิย่างสม ่าเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทัง้

ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความซือ่สัตยแ์ละสจุรติ การปฏบิัตติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยความเท่าเทยีมและเป็นธรรม การ

ป้องกันการละเมดิต่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใชข้อ้มูลในทางทีผ่ดิ 

ตลอดจนเรือ่งการรับสนิบน ของขวัญ และของรางวัล ทัง้นี้ไดม้อบหมายใหส้ านักตรวจสอบภายในตดิตามและตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี ้

 

 บรษัิทจะตดิตามและดแูลใหก้ารประกอบธุรกจิของบรษัิท การปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการ การด าเนนิการของฝ่าย

บรหิาร และการปฏบิัตงิานของพนักงาน ยดึมั่นอยู่ในกรอบของคณุธรรม และจรยิธรรมอันด ีนอกเหนือจากระเบยีบขอ้บังคับ

ของบรษัิท และกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

  บรษัิทก าหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานหลกีเลีย่งหรืองดการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท

ในชว่งระยะเวลา 1 เดอืน กอ่นการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัแกส่าธารณชนทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิท เชน่ 

ขอ้มลูทางการเงนิ เป็นตน้ 

 

5.5   การรวมหรอืแยกต าแหนง่เพือ่การถว่งดลุอ านาจการบรหิารงาน  

 

บรษัิทก าหนดแบง่แยกขอบเขต อ านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รวมถงึประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไวอ้ย่างชัดเจน รวมถงึการก าหนดใหบุ้คคลผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกันกับผู ้

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และไม่มคีวามสมัพันธใ์ดๆ กับฝ่ายบรหิาร เพื่อป้องกัน

ไมใ่หผู้บ้รหิารคนใดคนหนึง่มอี านาจโดยไมจ่ ากดั และสามารถทีจ่ะสอบทานถว่งดลุการบรหิารงานได ้

 

5.6   คณะอนุกรรมการ 

    

คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่ชว่ยงานคณะกรรมการบรษัิทในการศกึษารายละเอยีด  
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ตดิตามและควบคุมการปฏบิัตงิาน และกลั่นกรองกจิการทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และ

ความรับผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน  

 

5.7  บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

 จัดใหม้ีการประชุมกรรมการบริษัทในแต่ละปี ดูแลการจัดส่งหนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้เอกสารต่างๆ เพื่อให ้

คณะกรรมการบรษัิทไดรั้บขอ้มลูอย่างเพยีงพอและทนัเวลา 

 ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และสนับสนุนการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการบรษัิทอย่างถูกตอ้ง

ตามกฏหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ 

 เปิดโอกาสใหก้รรมการบรษัิทไดแ้สดงความคดิเห็น  พจิารณา และตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ และสจุรติ 

 จัดใหม้กีารรายงานจากฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทชดุย่อยๆ เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของบรษัิท 

และความคบืหนา้ของกจิการตา่งๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 สง่เสรมิและสรา้งมาตรฐานการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการบรษัิท 

 เป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิทและระเบยีบวาระทีก่ าหนด

ไว ้

 ดแูลสง่เสรมิใหก้รรมการบรษัิทและผูถ้อืหุน้ตดิตอ่สือ่สารกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 จัดใหม้กีารรายงานจากฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทชดุย่อยๆ เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของบรษัิท 

และความคบืหนา้ของกจิการตา่งๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

5.8    บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

 

 คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการเป็นไปเพือ่ความยั่งยนื โดยมวีตัถปุระสงค ์

และเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกับการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้กจิการ ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม 

 

      คณะกรรมการบรษัิทก ากบัดแูลใหก้ารจัดท ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

หลักของกจิการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งที่ยอมรับไดแ้ละ

สนับสนุนใหม้กีารจัดท าหรอืทบทวนวตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธส์ าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กลยุทธ์

และแผนงานประจ าปีไดค้ านงึถงึผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยังพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

 

      ในการก าหนดกลยทุธ ์คณะกรรมการบรษัิทก ากบัดแูลใหม้กีารสง่เสรมิการสรา้งนวัตกรรมและน านวัตกรรมและ 

เทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยยังคงอยู่บน

พืน้ฐานของความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

  คณะกรรมการบรษัิทไดท้ าหนา้ทีพ่จิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกีย่วกับการด าเนินงาน รวมทัง้

ก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถงึตามงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

 

  ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร และใหค้วาม

เห็นชอบในนโยบายดงักลา่วไวแ้ลว้นัน้  คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารทบทวนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้  

 

 

 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ไว ้และไดเ้ผยแพร่แจกจ่ายใหแ้ก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทีเ่ขา้ใหม่ รวมทัง้ด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานเดมิ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายให ้

ส านักตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งใกลช้ดิ 
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  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาเรือ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถงึการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกัน ซึง่อาจมคีวามขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบรษัิท โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ ทัง้นี้ รายการ

ระหวา่งกนัทีส่ าคญัตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท 

 

  คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้รีะบบการควบคมุดา้นการรายงานทางการเงนิ และการปฏบิัตติามกฎระเบยีบตา่งๆ     

ซึง่จะมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ทีด่ังกลา่ว ซึง่มคีวามอสิระตอ่การปฏบิัตหินา้ที ่และไดม้กีารทบทวนระบบดังกลา่ว

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณางบการเงนิประจ าปีและประจ าไตรมาส  

และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และร่วมประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บรษัิทเพือ่เปิดเผยตอ่ผูล้งทนุ 

 

    คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีร่่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการพจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการ 

บรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) อย่างครอบคลมุทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหฝ่้ายจัดการเป็นผูป้ฏบิัตติาม

นโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบเป็นประจ า ทัง้นี้ คณะกรรมการ
บรษัิทจะจัดใหม้กีารทบทวนระบบหรือประเมนิประสทิธผิลของการจัดการความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ และในทุกๆ 

ระยะเวลาทีพ่บวา่ระดับความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคัญกับสญัญาณเตอืนภัยลว่งหนา้และรายการ
ผดิปกตทิัง้หลาย 

 

    คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิพัฒนาความรูแ้กก่รรมการบรษัิททกุทา่น โดยก าหนดใหแ้ตล่ะปี จัดให ้

กรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 1 ทา่น เขา้ร่วมอบรมหลักสตูรหรอืกจิกรรมสมันาทีเ่ป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิัตงิานของ
บรษัิท 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบาย ก าหนดใหจ้ านวนบรษัิทจดทะเบยีนทีก่รรมการบรษัิทแตล่ะคนจะไปด ารง 

ต าแหน่งรวมแลว้ไมเ่กนิ 5 บรษัิทจดทะเบยีน เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายเกีย่วกับการเขา้ร่วมลงทนุในกจิการอืน่อยา่งมนัียส าคญั เชน่ มสีดัสว่นการถอืหน้ 

ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรืออาจตอ้งลงทุนเพิ่มเตมิมีนัยส าคัญต่อ

บรษัิท ตอ้งจัดท า shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอืน่ เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกับอ านาจในการบรหิารจัดการ

และการมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจในเรื่องส าคัญ การตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจัดท างบ

การเงนิของบรษัิทไดต้ามมาตราฐานและก าหนดเวลา 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิ ใหค้วามส าคญั และสนับสนุนการสรา้งวฒัธรรมองคก์รใหเ้กดินวตักรรม 

และดแูลใหฝ่้ายจัดการน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงาน และตดิตามผล

การด าเนนิงาน  

  

 คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมและเพิม่คณุคา่ใหก้จิการตามสภาพปัจจัยสิง่แวดลอ้มที ่

เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ โดยครอบคลมุถงึการก าหนดรูปแบบธุรกจิ วธิคีดิ มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสนิคา้และบรกิาร 

การวจิัย ปรับปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคูค่า้ 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ทีส่อดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของกจิการ รวมทัง้ดแูลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและพัฒนาการด าเนนิงาน 

การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหก้จิการสามารถบรรลวุัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการ โดยใหม้กีารจัดสรรและบรหิาร

ทรัพยากรใหอ้ย่างเพียงพอต่อการด าเนนิธุรกจิ และมแีนวทางเพือ่รองรับในกรณ๊ทีไ่ม่สามารถจัดสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอ

ตามทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนมนีโยบายใหม้มีาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายใหน้ าผลประเมนิระบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึง่ใน 

การพจิารณาในการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยหรอืกจิการอืน่ทีบ่รษัิทไปลงทนุอย่างมนัียส าคัญ (เชน่ มสีดัสว่นการถอืหุน้ทีม่ี

สทิธอิอกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 50) 
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5.9  อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 

 แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ทีใ่หแ้กท่ีป่รกึษาคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุตา่งๆ ไปปฏบิตั ิ

 ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษัิท(ถา้ม)ี หรอืทีจ่า้งทีป่รกึษา หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในกรณีทีจ่ าเป็น

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท 

 อนุมัตนิโยบาย หลกัการ และมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการปฏบิัตติามระเบยีบวาระอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

 อนุมัตธิรุกรรมดา้นการลงทนุในสนิทรัพยถ์าวร ตราสารทนุและตราสารหนี้ การลงทนุหรอืร่วมทนุในกจิการใหม่ ใน

วงเงนิทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร และตามกฏหมาย 

 อนุมัตกิารตดัหนีส้ญูออกจากบญัชตีามเงือ่นไขทีบ่รษัิทก าหนด 

 อนุมัตแิผนธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษัิท 

 อนุมัตใิหซ้ือ้หุน้บรษัิทกลบัคนืไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ หรอืตามทีก่ฏหมายก าหนด 

 อนุมัตธิรุกรรมการเงนินอกเหนอืจากทีไ่ดก้ าหนดใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการได ้

 อนุมัตกิารจ าหน่ายทรัพยส์นิถาวรของบรษัิท ในวงเงนิทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบรหิาร และตามกฏหมาย 

 อนุมัตธิรุกรรมทางการเงนิตา่งทีเ่กนิอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบรหิาร 

 อนุมัตกิารแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการและการใชส้ทิธอิอกเสยีงในบรษัิทย่อย โดยบคุคลทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

กรรมการในบรษัิทยอ่ย   มหีนา้ทีด่ าเนนิการเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทย่อย (ไม่ใชต่อ่บรษัิท) และบรษัิทไดก้ าหนดให ้
บุคคลทีไ่ดรั้บแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทก่อนทีจ่ะไปลงมต ิหรือสทิธอิอกเสยีงในเรื่องส าคัญใน

ระดบัเดยีวกบัทีต่อ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท หากเป็นการด าเนนิการโดยบรษัิทเอง ทัง้นี ้การสง่กรรมการเพือ่เป็น

ตวัแทนในบรษัิทยอ่ยดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิท โดยบคุคลทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้นัน้ ตอ้งดแูลใหบ้รษัิทย่อยมี
ขอ้บังคับในเรื่องการท ารายการเกีย่วโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยห์รือการท ารายการส าคัญอืน่ใดของบรษัิท

ดงักลา่วใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลักษณะเดยีวกับ
หลักเกณฑข์องบรษัิท รวมถงึตอ้งก ากับดูแลใหม้ีการจัดเก็บขอ้มูล และการบันทกึบัญชขีองบรษัิทย่อยใหบ้ริษัทสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงนิไดท้นัก าหนดดว้ย 

 

5.10 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

 คณะกรรมการบรษัิทจะจัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ปีละ 5 คร ัง้ และด าเนนิการประชมุใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บังคับของบรษัิท พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชุมจะสง่เสริมใหม้ีการใชดุ้ลยพินิจทีร่อบคอบ และจัดสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่อง และมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทัง้จัดใหม้กีารจด

บันทกึรายงานการประชมุทกุครัง้เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมหีนา้ทีต่อ้งเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการทุกครัง้ยกเวน้กรณีทีม่ีเหตุผลพเิศษ กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนและตอ้งออกจากการประชมุในระหวา่งการพจิารณาวาระนัน้ๆ 

 ก าหนดใหจ้ านวนองคป์ระชมุขัน้ต า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการอยู่

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 บรษัิทไดจ้ัดใหฝ่้ายจัดการท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบโดยสม ่าเสมอเพื่อให ้

คณะกรรมการบรษัิทสามารถก ากับ ควบคมุและดแูลการปฏบิัตงิานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างตอ่เนื่องและทันการ บรษัิทจัดท า

บนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจัดเก็บตน้ฉบบัร่วมกบัหนังสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ 

และจัดเก็บส าเนาในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ความสะดวกส าหรับกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจสอบ  

 

 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณาก าหนดวาระในการประชุม โดยอาจ

ปรกึษาหารอืกบักรรมการผูจั้ดการ เลขานุการบรษัิท หรอืทีป่รกึษาบรษัิท โดยกรรมการแตล่ะคนมสีทิธทิีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สู ่

วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทได ้
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 คณะกรรมการบรษัิทอาจเชญิผูบ้รหิาร พนักงาน ทีป่รกึษาบรษัิท เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเพือ่ใหส้ารสนเทศ

เพิม่เตมิ ในเรือ่งทีป่ระชมุ  

 

 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปนั้น เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทจะจัดท าก าหนดการประชุม

ประจ าปีเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบก าหนดการประชมุล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมการสามารถวางแผน

ลว่งหนา้และจัดเวลาในการเขา้ร่วมประชมุได ้

 

 ในการก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาถงึความเหมาะสมกับภาระหนา้ทีแ่ละ  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยเลขานุการคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดท าก าหนดการประชมุประจ าปีพรอ้มระบุ

เรือ่งทีต่อ้งพจิารณาในการประชมุแต่ละครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดรั้บทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ ทีต่อ้งพจิารณาใน

การประชมุแตล่ะครัง้ลว่งหนา้  

 

 ในการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมใหแ้ก่

กรรมการพจิารณาลว่งหนา้กอ่นการประชมุ และไดม้กีารจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชมุ 

  

 การจัดประชมุคณะกรรมการเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิท และพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

อยา่งเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมเีลขานุการคณะกรรมการ

บรษัิท เขา้ร่วมการประชุมและจดบันทกึรายงานการประชุม ขอ้ซักถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย เพื่อให ้

กรรมการและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

 

 ประธานคณะกรรมการเป็นผูด้ าเนินจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสมในการน าเสนอขอ้มูลของฝ่ายจัดการ และกรรมการ

สามารถอภปิรายปัญหาส าคัญกันไดอ้ย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทัง้นี้ประธานกรรมการไดส้ง่เสรมิใหก้รรมการในทีป่ระชมุใช ้

ดลุยพนิจิทีร่อบคอบ และสอบถามทีป่ระชมุวา่จะมผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิหรอืมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไม่ในการประชมุแต่

ละวาระทกุครัง้ 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารทีจ่ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่อ

อภปิรายปัญหาตา่งๆ เกีย่วกับการจัดการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมกันดว้ยและควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ัดการ

ทราบถงึผลการประชมุดว้ย 

 

   คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายใหเ้ลขานุการบรษัิทจัดท าก าหนดการตารางการประชมุคณะกรรมการบรษัิทลว่ง 

หนา้ทกุปี เพือ่ใหก้รรมการบรษัิททกุทา่นปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

5.11 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั 

 

 มกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานตนเองรายคณะของกรรมการบรษัิทแบบรายคณะในแตล่ะปี เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทไดรั้บทราบถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานร่วมกนั และพัฒนาปรับปรุงแกไ้ขตอ่ไปตามหลักเกณฑด์งันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชมุคณะกรรมการ 

4) การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 

5) ความสมัพันธก์บัฝ่ายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 

 กระบวนการในการประเมนิตนเองรายคณะของกรรมการบรษัิทแบบรายคณะ มดีงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทแบบรายคณะ  
ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

2) เลขานุการบรษัิทสรุปผลการประเมนิตนเองของกรรมการบรษัิทแบบรายคณะ และรายงานตอ่คณะกรรมการ 
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บรษัิทเพือ่พจิารณาตอ่ไป 
 

 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทแบบรายบคุคลในแตล่ะปีเพือ่ใหก้รรมการบรษัิทแต ่

ละทา่นไดพ้จิารณาผลการปฏบิัตงิานและการท าหนา้ทีก่รรมการบรษัิทของตนเองเพื่อใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาตนเองตอ่ไป 

ตามหลกัเกณฑด์งันี ้
 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชมุของคณะกรรมการ 

3) บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 กระบวนการในการประเมนิตนเองของกรรมการบรษัิทแบบรายบคุคลมดีงันี ้

1) คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทแบบรายบคุคล  

ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 
2) เลขานุการบรษัิทสรุปผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิทแบบรายบคุคล และและรายงานตอ่ 

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาตอ่ไป 
 

 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทชดุยอ่ยแบบรายคณะในแตล่ะปี เพือ่ใหก้รรมการ 

บรษัิทชดุยอ่ยแตล่ะชดุไดแ้ก ่คณะกรรมก ารตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  รับทราบถงึประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ตาม
หลกัเกณฑด์งันี ้

                
โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

1) การประชมุของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 กระบวนการในการประเมนิตนเองของกรรมการบรษัิทชดุย่อยแบบรายคณะ มดีงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษัิทชดุยอ่ยพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของกรรมการบรษัิทชดุยอ่ยแบบ 

รายคณะ ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

2) เลขานุการของคณะกรรมการบรษัิทชดุย่อยในแตล่ะชดุสรุปผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท 
ชดุยอ่ยแบบรายคณะ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทชดุย่อย เพือ่พจิารณาตอ่ไป 

 

3) เลขานุการบรษัิทรายงานผลการประเมนิตนเองของคณะการบรษัิทชดุย่อยแบบรายคณะใหค้ณะกรรมการ 
บรษัิททราบตอ่ไป     

 

 

5.12  คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

 

 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา 

อนุมัต ิทัง้นี้ ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่าย

คา่ตอบแทนของบรษัิท ในธุรกจิเดยีวกัน และพจิารณาบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านงึถงึประสบการณ์ ภาระหนา้ที ่

ขอบเขตของบทบาทและ ความรับผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดรั้บจาก

กรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ กรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ ควรไดรั้บค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

เพิ่มขึน้ เช่น กรรมการทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มขึน้ส าหรับการท าหนา้ทีข่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

 ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุ่มบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่

คณะกรรมการบรษัิทก าหนด โดยค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิท ทัง้นี ้การก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิเดอืน โบนัส และ 

ผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว ควรสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษัิท และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะคน 
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 กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารทัง้หมด เป็นผูป้ระเมนิผลกรรมการผูจั้ดการเป็นประจ าทกุปีเพือ่น าไปใชใ้นการพจิารณา

ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ โดยใชบ้รรทัดฐานทีไ่ดต้กลงกันลว่งหนา้กับประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท
ตามเกณฑท์ีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่รวมถงึผลปฏบิัตงิานทางการเงนิ ผลงานเกีย่วกับการปฏบิัตติามวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะ

ยาว การพัฒนาผูบ้ริหาร ทั ้งนี้ กรรมการ  ที่ไม่เป็นผูบ้ริหารดังกล่าวควรเสนอผลการประเมินกรรมการผูจ้ัดการให ้

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

5.13 คณะกรรมการชุดยอ่ย และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่จากคณะกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยเพือ่ 

ท าหนา้ที่พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการย่อยจ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 

 คณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิาร ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ 

การแตง่ตัง้ใหก้ลบัมาต ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารวา่งลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตาม

วาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรหิาร เพือ่ใหก้รรมการบรหิารมจี านวนครบ

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการบรหิารแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระทีเ่หลอือยู่ของ

กรรมการบรหิารซึง่ตนทดแทน 

 

คณะกรรมการบรหิาร มอี านาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้

 

1) คณะกรรมการบรหิาร มหีนา้ทีใ่นการบรหิารกจิการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารประกอบกจิการ 

ของบริษัทฯ ทัง้นี้ ในการบริหารกจิการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ  ก าหนด นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลั่นกรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ  

 

2) จัดท าวสิยัทศัน ์กลยทุธท์างธรุกจิ ทศิทางของธรุกจิ นโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ 

ด าเนนิงาน และงบประมาณของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 

3) ก าหนดแผนธรุกจิ อ านาจการบรหิารงาน อนุมัตงิบประมาณส าหรับประกอบธรุกจิประจ าปี และงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี และด าเนนิการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิโดยสอดคลอ้งกับนโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ด ้

แถลงตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

 

4) ตรวจสอบ ตดิตามการด าเนนินโยบาย และแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามที ่

คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

5) มอี านาจพจิารณาอนุมัตเิฉพาะกรณีหรอืการด าเนนิการใดๆ อนัเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิทฯ ภายใตว้งเงนิหรอื 

งบประมาณประจ าปีตามที่ไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้โดยในการ

ด าเนินการใดๆ ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิหนี้สนิหรือภาระผูกพันใดๆ ทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 

1,000 ลา้นบาท และระยะเวลาผูกพันเกนิกวา่ 5 ปี ทัง้นี้ ในสว่นของหนี้สนิหรอืภาระผูกพันใดๆ ใหร้วมถงึ สนิเชือ่โครงการที่

บรษัิทฯ ท ากบัสถาบนัการเงนิใดๆ (Project Finance) ดว้ย 

 

6) มอี านาจพจิารณาอนุมัตกิารกูห้รอืใหกู้ย้มืเงนิ หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ และบรษัิทในกลุม่  

รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนัใหแ้กบ่รษัิทยอ่ย หรอืการช าระหรอืใชจ้า่ยเงนิเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษัิทฯ 

  

7) มอี านาจแตง่ตัง้ ถอดถอนเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯในต าแหน่งทีต่ า่กวา่ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 

บรษัิทฯ  

 

8) ใหค้ณะกรรมการบรหิาร รายงานผลการด าเนนิงานดงัตอ่ไปนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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 รายงานของผูต้รวจสอบบัญชเีกีย่วกับงบการเงนิของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึงบการเงินประจ าปีและงบ

การเงนิรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 รายงานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาเห็นสมควร   

 

9) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

 

    ทัง้นี้ การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารดังกล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถงึการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการ

บรหิารสามารถอนุมัตริายการทีก่รรมการบรหิารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้  ตามประกาศส านักงาน 

ก.ล.ต. มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ กับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย โดยคณะกรรมการบรหิารจะตอ้ง

น าเสนอเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหพ้จิารณาและอนุมัตริายการดังกลา่วภายใต ้

ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหก้ลับมาต ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบ

มจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระที่

เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มอี านาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี้ 

 

1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

 

2) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการ

ตรวจสอบภายใน 

 

3) สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด 

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

 

4) พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และ 

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ 

 

5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ 

 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 

 ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ 

 ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนด  

    ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิทฯ 

 ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต ่

ละทา่น 

 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎ   

    บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 

 รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความ 
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    รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

 

7) ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มรีายการ 

หรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึง่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 การทจุรติ หรอืมสี ิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรอื 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

 

หากคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

 

8) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการ

พจิารณาค่าตอบแทน ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัง้ใหก้ลับมาต ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีทีต่ าแหน่ง

กรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ 

แต่งตัง้บุคคลทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใหก้รรมการสรรหาและการ

พจิารณาค่าตอบแทนมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการสรรหาและการพจิารณา

คา่ตอบแทนแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทน มอี านาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี้ 

 

1) พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร คณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิทฯ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทฯ ของ 

บรษัิทฯ ใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิ 

 

2) คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 

บรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลักเกณฑ ์หรอืวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกอย่างมหีลักเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 

3) พจิารณาแนวทางและพจิารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ 

ใหแ้กก่รรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลักเกณฑ ์หรอืวธิกีารพจิารณาคา่ตอบแทนที่

เป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4) รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ  

รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บรษัิทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

5) จัดท าการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหาและการพจิารณาคา่ตอบแทน และรายงานผลการ 

ประเมนิประจ าปีตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

 

6) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกบัการสรรหาและการพจิารณา 

คา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 

 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่งซึง่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัง้ใหก้ลับมาต ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด โดยบคุคลที่

เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ตนทดแทน 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้

 

1) ก าหนดนโยบายความเสีย่ง รวมถงึการทบทวนเป็นระยะเพือ่ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และ 

ธรุกรรมของบรษัิทฯ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป กอ่นน าเสนอคณะกรรมการเพือ่อนุมัต ิ

 

2) วางแผนยทุธศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม ดแูลปรมิาณ 

ความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  

 

3) อนุมัตเิครือ่งมอืในการวดั ตดิตาม และควบคมุความเสีย่ง 

 

4) ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึดแูลใหร้ะบบการบรหิารความเสีย่งม ี

ประสทิธภิาพ 

 

5) ดแูลความเพยีงพอของทรัพยากรทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง เชน่ บคุลากรของสายงานบรหิารความเสีย่ง  

และระบบงานรองรับการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 

 

6) พจิารณาระเบยีบ/หลกัเกณฑใ์นธรุกรรมทีส่ าคญัหรอืการรเิริม่โครงการใหมท่ีม่ผีลกระทบตอ่ความเสีย่งกอ่นที ่

จะน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการท าธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการทีบ่รษัิทฯ มอบหมายตอ่ไป 

 

7) ตดิตามและรายงานสถานะความเสีย่งของบรษัิทฯ เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8) บรูณาการกระบวนการท างานเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ (Governance) การบรหิารความเสีย่ง (Risk  

Management) และการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ ์(Compliance) เพือ่ให ้

บรรลกุารด าเนนิงานทีเ่กดิจากการมสีว่นร่วมของทกุหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)  

 

9) แตง่ตัง้คณะท างานไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

 

10) ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

 

5.14 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร  

 

 บรษัิทไดส้ง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพือ่พัฒนาและใหค้วามรูแ้กก่รรมการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ

กรรมการในคณะอนุกรรมการตา่งๆ เพือ่ใหม้กีารปรับปรุงการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง  

  

 เลขานุการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ประวัต ิการถือครอง

หลักทรัพย์ การเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นตน้ โดยจะจัดส่งใหทุ้กครัง้ทีม่ีการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่

รวมถงึเลขานุการบรษัิทจะด าเนนิการเชญิกรรมการใหม่ไปเยีย่มชมโรงงานของบรษัิทเพือ่แนะน าลักษณะธุรกจิ และแนวทาง

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหมท่ราบ 

 

 บรษัิทไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจัดท ารายงานเพือ่ทราบเป็นประจ าถงึแผนการพัฒนาและสบืทอดงาน

ซึง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้ านวยการ ไดเ้ตรียมความพรอ้มในเรื่องผูส้บืทอดงานในกรณีทีต่นไม่สามารถ

ปฏบิัตหินา้ทีไ่ดไ้วแ้ลว้ บรษัิทไดก้ าหนดโครงสรา้งส าหรับการพัฒนาผูบ้รหิาร โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

รายงานเป็นประจ าทกุปีถงึสิง่ทีไ่ดด้ าเนนิการไปในระหวา่งปี และพจิารณาควบคูก่บัแผนการสบืทอดงาน 
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 5.15 นโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

 

 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

 

บรษัิทใหค้วามส าคญัในการด าเนนิธรุกจิตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม และสจุรติภายใตก้ฎหมาย 

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 

1) สง่เสรมิใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคญัของการปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนั และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

 

2) สนับสนุนนโยบายสาธารณะตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

 

3) ด าเนนิกจิกรรมต่างๆ ในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้บังคับของการแขง่ขัน ตลอดจนให ้   ความ

ร่วมมอืกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

 

 การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่       

 

บรษัิทมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกจิการและบรรษัทภบิาลทีด่ ี  

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกดา้น และจัดใหม้ีแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุน

กจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลูกฝังใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก าหนด

แนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

 

1) สรา้งจติส านกึ คา่นยิม ทศันคตใิหแ้กพ่นักงานในการปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

 

2) จัดใหม้รีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารตรวจสอบและถว่งดลุอ านาจทีเ่หมาะสม 

 

3) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้งหรอืยอมรับซึง่ 

ทรัพยส์นิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ทีส่อ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่นทางมชิอบ 

 

4) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท กระท าการใดๆ อนัเป็นการเสนอซึง่ทรัพยส์นิ หรอื 

ผลประโยชนอ์ืน่ใด ทีส่อ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่นทางมชิอบ 

 

 กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

1) ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง ใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการก ากับ

ดูแล และตรวจสอบตามแบบการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลทีม่ี

นัยส าคญัและขอ้เสนอแนะตอ่กรรมการตรวจสอบ 

2) ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารความเสีย่ง รับผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รัปชั่น

อย่างตอ่เนื่อง เพือ่ใหมกีารน ามาตรการตอ่ตา้นทจุรติและคอร์รัปชัน่ไปปฏบิัตใิหม้ปีระสทิธผิล มกีารทบทวนมาตรการอย่าง
สม ่าเสมอ และน าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทตามล าดับ

อยา่งสม า่เสมอ 

3) หากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบว่า มกีารด าเนินงานทีไ่ม่ถูกตอ้งตามนโยบาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 การเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 

                          บรษัิทมนีโยบายในการดแูลและปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคนดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดบคุคล 

หนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมอืนหรอืแตกต่างทางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ หรอืเรื่องอืน่ใด นอกจากนี้บรษัิทมนีนโยบาย

ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 

 การร่วมพัฒนาชมุชนหรอืสงัคม 

 

บรษัิทตระหนักถงึความส าคญัในการมสีว่นร่วมในการรับผดิชอบตอ่สงัคม จงึจะจัดใหม้โีครงการชว่ยเหลอืและ 
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พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้การบริจาค และการสนับสนุนการศกึษา ท านุบ ารุงศาสนา การสง่เสรมิและเขา้ร่วม
กจิกรรมกบัชนุชนในโอกาสตา่งๆ  

 

 การดแูลสิง่แวดลอ้ม 

 

1) บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่ผลกระทบจากกระบวนการผลติทีอ่าจเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้ม โดยบรษัิทมนีโยบายการ

ปฏบิัตติามกฎเกณฑม์าตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บรษัิทมแีผนการสง่เสรมิแนวคดิการน า

สิง่ปฏกิลูตา่งๆ จากกระบวนการผลติเหลอืใชม้าเพิม่มลูคา่ 

 

2) บรษัิทมนีโยบายใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในดา้นสิง่แวดลอ้มทกุปี เพือ่ใหพ้นักงานทกุระดับไดต้ระหนัก

และเขา้ใจถงึปัญหาผลกระทบทีเ่กดิจากมลภาวะทีเ่กดิในทกุดา้น พรอ้มทัง้ใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจัดการทีด่ ีเพือ่ลดตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ย และปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่การเตบิโตขององคก์รอยา่งย่ังยนื 

 การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนนิงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผู ้

มสีว่นไดเ้สยี 

 

                  บริษัทมุ่งเนน้ที่จะส่งเสริมชาวไร่ออ้ยใหม้ีความกา้วหนา้และมั่นคงไปพรอ้มกับบริษัท บริษัทจึงจัดใหม้ี

โครงการวจัิยตา่งๆ เพือ่พัฒนาศกัยภาพของชาวไร่ออ้ยอย่างตอ่เนือ่ง 

 

 การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ ืน่ 

 

                บริษัทมีนโยบายในการปฏบิัตเิกีย่วกับการไม่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ ์อาท ิการไม่กระท าผดิ

เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ การละเมดิลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร์ในการท างานหรือไม่เกีย่วขอ้งกับการท างาน และปฏบิัตติามกฏหมาย

ทรัพยส์นิทางปัญญา กฏหมายลขิสทิธิ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

---------------------------------------------------- 


