บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฟอร จู น พาร ท อิ น ดั ส ตรี้ จํ า กั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวา ธรรมาภิบาลที่ดี จะเปนสวนสําคัญที่
จะชวยใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ และสรางความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งจะนําไปสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ตองมีตอผูถือหุน รวมถึงผูเกี่ยวของ
ตางๆ และมีเจตนามุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดและทบทวนนโยบายตางๆ รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ประกอบดวย
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทยอย บริษัทรวม ไดปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวของโดยทั่วกัน รายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)

บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือ
โอนหุน สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของกิจการอยาง
เพียงพอ สิทธิเสนอวาระการประชุมหรือสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน สิทธิใน
การเขารวมประชุมเพื่อใชสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบ
บัญชี และเรือ่ งที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและ
หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน
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ในการประชุ มผู ถื อหุ น คณะกรรมการบริ ษั ทมี นโยบายอํ านวยความสะดวกโดยจั ดส งข อมู ล
สารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ หรือมอบฉันทะใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขา
รวมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทัง้
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบายหรือชี้แจง หรือตั้งคําถามไดอยางเทียมกัน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ตามขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เปนการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนและทันตอ
เหตุการณ โดยบางเรื่อง แมวาตามขอกําหนดของกฎหมายจะไมไดบังคับใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวา
เรื่องใดมีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ ก็จะเปดเผยขอมูลนั้นผานทางเว็บไซตของบริษัท และผานทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ
2. บริษัทมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ข อมูล
ประกอบวาระการประชุม/ความเห็นคณะกรรมการ พรอมชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมและสิทธิออก
เสียงลงมติของผูถือหุนระบุไวอยางชัดเจน สงแกผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 21 วัน โดยบริษัท
เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมรายละเอียดประกอบในเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนจัดสง
หนังสือนัดประชุม เปนเวลา 21 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาตอเนือ่ งเปน
เวลา 3 วันติดตอกันกอนถึงวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการ
เตรียมตัวกอนเขารวมประชุม โดยในแตละวาระการประชุมไดมีการแสดงความเห็นคณะกรรมการ ประกอบ
เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม
นอกจากนี้ บริษัทยังไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่มีความประสงคจะรับรายงานประจําปใน
แบบรูปเลม ใหสามารถติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งทางอีเมลล โทรศัพท โทรสาร จดหมายซองธุรกิจตอบ
รับ ซึ่งบริษัท ไดจัดสงใหทางไปรษณียในทันทีที่ผูถือหุนรองขอพรอมทั้งจัดเตรียมไวในวันประชุมผูถือหุนดวย
3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัท เปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และ ผูถ อื หุน ยังสามารถดาวน
โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางหนาเว็บไซตของบริษัทได โดยบริษัทยังไดจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการ
ผูถือหุนสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปดการประชุมแลวสามารถออกเสียงลงคะแนนไดในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและ
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ยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมี
ความเห็นเปนอยางอื่น
4. บริษัท ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ทีใ่ ชบงั คับที่
ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
5. ในวันประชุมผูถือหุน ไดจัดใหมกี ารลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู
ถือหุน แตละรายที่ไดจัดพิมพไวบนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุน ไดรับความสะดวก
รวดเร็วในขัน้ ตอนการลงทะเบียน นอกจากนี้ การใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใชวธิ ีเก็บ
บัตร
ลงคะแนนของผูถือหุน เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูทมี่ ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนํามาประมวลผลการนับคะแนนเสียงเพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว
และสามารถประกาศผลคะแนนไดถกู ตองหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระหรือในวาระถัดไป โดยเมือ่ เสร็จ
สิ้นการประชุมผูถือหุน สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลคะแนนได
6. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ
ไดมีการชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมี
จํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง
ชุด และกรณีที่มีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่พึงมีใหผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
7. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในวาระ
ต า งๆ อย า งอิ สระก อ นการลงมติ ใ นวาระใดๆ ในการประชุ ม ผู ถื อหุ น เพื่ อให ผู ถื อหุ น ได รั บ ทราบข อมู ล
รายละเอี ยดในเรื่องดังกลาวอยางเพี ยงพอ ทั้ งนี้ ในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซั กถามก็ ได จัดเตรี ยม
บุคลากรของฝายจัดการที่เกี่ยวของเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
8. กําหนดใหมีวาระเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวน และ
ประเภทของคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับ โดยแบงเปนเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการบริษัทซึ่ง
ไดทําการชี้แจงอยางละเอียดไวในรายงานประจําป
9. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดพิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลําดับตามที่ไดกําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมที่ไดสงใหผูถือหุนลวงหนาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงลําดับวาระดังกลาว และไมมีการขอใหที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแตอยางใด
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10. รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
บริษัทฯ ไดเผยแพรหนาเว็บไซตของบริษัท หลังวันประชุม 14 วัน และใหผูถือหุน มีโอกาสเสนอขอแกไขหาก
เห็นวาการบันทึกมติการประชุมไมถูกตอง ภายใน 30 วันหลังจากที่ไดเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท แลว
โดยภายหลังจากบริษทั ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดจดทะเบียนเปนบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย แลว บริษทั จะตองระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
และจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ลวงหนาใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหผถู ือหุน มีเวลา
ศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ ือหุนจะไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัท และการลงขาวสารในหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัท เขารวมการประชุมผูถือหุน โดยพรอมเพรียงกัน
โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดตางๆ เชน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนตน เพือ่ รวมชี้แจงหรือตอบขอ
ซักถามของผูถ ือหุน ในที่ประชุม
หมวดที่ 2
Shareholders)

การปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถอื หุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ทั้งผูถ อื หุน ที่เปนผูบริหารและผูถือหุน ที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุน ที่เปนคนไทยหรือผูถือหุน ตางชาติ ผูถือหุน
รายใหญหรือผูถือหุน รายยอย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัท ไดเขาเปนบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษทั
มีนโยบายทีจ่ ะเพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผถู ือหุน ที่ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ
ออกเสียงแทนผูถือหุน ได รวมถึงเปดโอกาสใหผูถอื หุน รายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร อีกทั้งเพื่อใหผถู ือหุน ของบริษัทไดมีโอกาสเตรียมความพรอมในการ
เขาประชุม ทางบริษัทฯไดนําเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ไวบนเว็บไซดของบริษัทฯไวลว งหนาไมนอย
กวา 30 วันกอนการประชุม และบริษัทฯยังเปดโอกาสใหแกผถู ือหุน ใหสามารถเสนอชื่อกรรมการได
ลวงหนากอนการประชุมผูถอื หุน
การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแตละวาระอยางครบถวน พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทัง้
จะไมเพิ่มวาระการประชุมทีไ่ มมีการแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระทีม่ ี
ความสําคัญทีผ่ ูถือหุน ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น การใช ข อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมตลอดถึงคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลของบริษัท หรือนําขอมูลของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกัน
การนํ าขอมูลภายในไปใชประโยชน รวมทั้งไดใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ ย วกับ
ภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทยึดมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนรวมกัน
อยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ความรวมมือ
ระหวางบริษัท และผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ สังคม
และสวนรวม สิ่งแวดลอม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยที่ไดกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐาน
ความเปนธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกัน มีหลักปฏิบัติสําคัญ ไดแก แนวทางปฏิบัติ
เรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
พนักงาน ลุกคา คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ สังคมและสวนรวม และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหเปน
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองรับทราบ ทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด
โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นไดวาสามารถรับรูสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และที่ไดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจนในคูมือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและ
ปฏิ บั ติ ด ว ยความเสมอภาคอย า งเคร ง ครั ด ทั้ ง ผู ถื อ หุ น พนั ก งาน ผู ใ ช สิ น ค า และบริ ก าร และผู มี
ความสัมพันธทางธุรกิจ ตามแนวทางดังตอไปนี้
 ผูถือหุน : นอกจากสิทธิขั้นพืน้ ฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน
สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถ ือหุน และ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง สิทธิ
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ที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดใหสิทธิผูถือหุน ในการเสนอแนะ ขอคิดเห็น
ตางๆ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระ โดยทุกๆ
ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป


พนักงาน : บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึง่ จะมีสว นรวมใน
การขับเคลือ่ นใหบริษทั สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษทั จึงมุงเนนใน
การพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ และทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึง
พิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน สงเสริม
ใหพนักงานไดรับการฝกอบรมและมีจิตสํานึก ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการ
ทํางานโดยการกําหนดเปนนโยบายในการทํางานและประกาศใหกบั พนักงานทุกคนได
รับทราบซึง่ ตองคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน ทัง้ นี้ บริษัท ไดถือ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 คูคาและเจาหนี้ : บริษทั ไดปฏิบัติตอคูคาทัง้ ที่เปน Supplier และเจาหนีท้ างการเงินอยาง
เปนธรรม เสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลง
ตามสัญญาทีท่ ํารวมกันอยางเครงครัด เพื่อพัฒนาความ สัมพันธทางธุรกิจที่กอ ใหเกิด
ประโยชนของทั้งสองฝาย
 ลูกคา : บริษัท เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน การรักษา
ความลับของลูกคา นอกจากนี้ บริษทั ยังใหความสําคัญตอการกําหนดราคาขายสินคาที่
เหมาะสมใหแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน
 คูแขงทางการคา : บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กาํ หนดไว
รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน และหลีกเลีย่ งวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลาย
คูแขง
 ชุมชนและสังคม : บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
บริษัท เนนการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษทั
อยางตอเนือ่ ง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดตอสวนรวม และไมกระทําการใดๆ ที่ขัด
หรือผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหพนักงานและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีที่ทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคมใหเติบโตเคียงคูกันไปอยางยั่งยืน แมกระทัง่ ในชวงทีเ่ กิดภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง โดยทุมเท
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ความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อ
สังคมใหมีประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมสูงสุด
 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาและลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอืน่ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรกรอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดเปนนโยบายและ
เปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนทีท่ ราบโดยทั่วกัน
 จัดใหมีชองทางใหผูมีสว นไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจเกิดปญหา
(Whistle Blowing)กับคณะกรรมการโดยตรงพรองรายละเอียดชองทางในการติดตอไวอยาง
ชัดเจนดังนี้ ทาง อีเมล ทางเว็บไซดบริษัทและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
 สิ่งแวดลอม : บริษัทจัดทําแนวปฏิบัติการพัฒนาอยางยัง่ ยืนดานการจัดการสิ่งแวดลอม ตาม
แนว 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยใหทกุ หนวยงานในองคกรยึดถือเปน
แนวทางดําเนินงาน การนํากระดาษใชแลวมาใชในงานชั่วคราวที่ไมเปนทางการ การนําน้าํ
เสียมาบําบัดและกลับมาใชใหมในองคกรเพื่อใชเปนน้ําใชที่ผานกรรมวิธีขั้นตอนการ
กลั่นกรองที่มคี วามปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานและ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสว นรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดวยความหวงใยตอความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน และผูเกี่ยวของทุก
สวน บริษัทไดกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ภายใตมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย อาชีว อนามั ยและสิ่ง แวดลอม โดยกํา หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บัติใหเ กิ ด
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการบงชี้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอันเปน
ผลจากการดําเนินงานของบริษัท ที่จะกอใหเกิดตอ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิ่งแวดลอมชุมชน
ที่บริษัท ดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้
1) บริษัทจะจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่สอดคลองและไมต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด
2) บริษัทกําหนดคูมือความปลอดภัย ใหพนักงานทุกคนมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการทํางานของ
ตนเอง ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกําหนดขึ้นโดยเครงครัด
3) ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในโครงการดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบริษัท และมี
สิทธิเสนอความคิดเห็น ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการทํางานใหปลอดภัย
4) บริษัทจะสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม สภาพการทํางาน รวมถึงวิธีการทํางานที่มี
ความปลอดภัย ดําเนินการจัดหาอุปกรณทางดานความปลอดภัยตางๆแกผูปฏิบัติงานตลอดจน
สงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและจูงใจใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานอยูเสมอ
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5) บริษัทจะสนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆเพื่อที่จะปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานดานความ
ปลอดภัย
6) บริษัทจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวขางตนอยางสม่ําเสมอ
โดยมีการแตงตั้ง เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน ตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ลว. 16
พฤษภาคม 2549 กําหนดใหนายจางแตงตั้งลูกจางระดับหัวหนางาน ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานของสถานประกอบการ นอกจากนี้
แตงตั้งผูบริหารซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับบริหารเพื่อทําหนาที่
- กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับที่อยูในบังคับบัญชาของเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
- เสนอแผนงานโครงการความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอนายจาง
- สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไป
ตามแผนงานเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
- กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่ไดรับ
รายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการ หรือ
หนวยงานความปลอดภัย
เพื่อสนับสนุน นโยบายขางตน บริษัท ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility ”CSR”) โดยมีเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและผูเกี่ยวของมี
สวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีที่ทําคุณประโยชนเพื่อสังคมและชุมชนใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
และเติบโตเคียงคูไปกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน โดยยึดหลักตามแนวทางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน
ดังนั้น บริษัท จึงใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนรวมสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอตามความเหมาะสมใน
สภาพการณปจจุบัน
หมวดที่ 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทัง้
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท
ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
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เพื่อใหผทู ี่เกีย่ วของกับบริษทั ทัง้ หมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุน
ในครั้งนี้ และบริษัท ไดเขาเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษทั จะทําการเผยแพรขอมูล
สารสนเทศของบริษัท ตอผูถือหุน และสาธารณชน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดเปดเผยขอมูล
สารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน
เปนจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัท จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทัง้ มี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการ
เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูล
ดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล
ทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
รวมถึงมีการแตงตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท
รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการรายงานการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฎในรายงานประจําป รายงานทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี
จะรวมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํา
รายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเนนย้ําใหผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา
รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท เปนรายงานที่ถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ และเชื่อถือได
ดานนักลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่
เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทตามความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดง
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ใหเห็นสถานภาพของการประกอบการที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดย
ไดจั ดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคั บที่เกี่ยวของกั บการเปดเผยข อมูลของสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยโดยเคร งครัด
นอกจากการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตามขางตนแลว บริษัท จัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผาน
ชองทางอื่น ๆ โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นัก
ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะหหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม ผาน
สื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ทั้งในประเทศโดยทางตรงและตางประเทศ โดยทางออม (หากมี)
น อ ก จ า ก นี้ ไ ด มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ต า ง ๆ ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท ที่
http://www.fpiautoparts.com เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง
ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ไดที่ โทรศัพท
หมายเลข 0-2993-4970-77 ตอ 200 หรือ 100 หรือ 112 โทรสาร 0-2993-4982 หรือ e-mail: ir@fpi.co.th
หมวดที่ 5
Directors)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of

1.

โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท นอกจากกําหนดใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535ซึ่งประกอบดวย กรรมการ คุณสมบัติ การเลือกตั้ง การกําหนดวาระ การออก การปลด
การประชุม(การเลือกประธาน จํานวนการประชุม การเรียกประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม การชี้ขาด) ขอ
หาม การเปดเผยขอมูลกรรมการ ความรับผิดของกรรมการรวมถึงขอหามบริษทั มหาชนเปนตนแลวยังคงให
เปนไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับที่4(พ.ศ.2551)จึงสรรหาผูทรงคุณวุฒิทมี่ ี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในระดับผูบริหารจากองคกรตางๆมาพัฒนาและกําหนดนโยบาย
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิดผลประกอบการที่ดีตอบริษัท และผูถือหุน โดยคณะกรรมการ
บริษัท จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้ คณะ โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง
ตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและ
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ประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของ
บริษัท ได
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมถึงการสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับขอกําหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของตามพระ
ราช บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุก
คนมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณการทํางานดานบัญชี หรือการเงินเปนที่ยอมรับ กรรมการอิสระ
เปนกรรมการตรวจสอบที่เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง สอบทาน
การทําธุรกรรมทางการเงิน โดยทําหนาที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตลอดจนกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนหนวยปฏิบัติซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับ
ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและบัญชีเปนประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก
ผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระ
(เปนกรณี) โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไมเปนผูบริหารและมีกรรมการอิสระ
รวมจํ านวน 3 คน เพื่ อทํ า หน า ที่ ศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอ ทบทวน พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่
เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระหรือกรณีอื่น ประธาน
เจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่ระดับบริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป ทบทวนระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆและติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
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แนวโนมในเรื่องผลตอบแทนของของคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
แลวแตกรณี
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ
บริษัท ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ
อยางชัดเจน โดยกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝาย
บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ จึงเปนบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงของผูบริหารระดับสูง นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติโดยจะทําการทบทวน
แผนดังกลาวเปนประจําทุกป
ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และไมมีสวนรวมในการบริหารงานของ
บริษัท ตลอดจนไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อใหแบงแยกหนาที่ระหวางการกํากับดูแลเชิงนโยบาย
ในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานไดอยางชัดเจน
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1.1 โดยบริษัทไดกาํ หนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทฯจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไดไมเกิน 5 แหง ในคราวเดียวกัน
1.2 ผูดํารงตําแหนง CEO ของบริษัท ใหดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหง
1.3 การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ บริษัทฯกําหนดใหสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 9
ปติดตอกัน
1.4 จัดใหมีการปฐมนิเทศอยางเปนทางการ แกกรรมการเขาใหม พรอมทั้งเปดเผยไวใน
รายงานประจําป
1.5 สนับสนุนใหกรรมการอยางนอย 1 คน เขารวมอบรมหลักสูตร หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนา
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใ นการปฏิบัติงานในรอบปทผี่ านมาและเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป
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1.6 จัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายจัดการเขามารวมประชุม
พรอมทัง้ เปดเผยไวในรายงานประจําป
1.7 จัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและควรพิจารณาเปดเผยกระบวนการ
และหลักเกณฑในการประเมินไวดวยทัง้ นีห้ ากจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปน
รายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอย
1.8 จัดใหมีการประเมินผลงานประจําปของผูบริหารสูงสุด (CEO) บริษัทฯ
1.9 จัดใหมีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ พรอมนําเสนอถึง
แนวทางในการดําเนินการไวในรายงายประจําป
1.10 จัดใหมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการ
กําหนดบทบาทของคณะกรรมการชุดยอย
โดยมีองคประกอบเปนกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ ควรเปนกรรมการอิสระพรอมทัง้ เปดเผยถึงการประชุมไวอยางชัดเจน
1.11 จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับ
รายงานของผูส อบบัญชีไวในรายงานประจําปดวย
โดยคณะกรรมการตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน และตอง
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึงประโยชนของบริษทั และผูถ ือหุน เปนสําคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท
เปนผูกาํ หนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั และกํากับดูแล
ใหฝา ยจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถ อื หุนโดยรวม
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัท มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา
รายการระหวางกันของบริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง วาผูมีสว นไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามา
มีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัท จะตองดูแลใหบริษทั ปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกีย่ วของ รวมตลอดถึงการปฏิบัติให
เปนไปตามขอกําหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสนิ ที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัตติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัท จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ
แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
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ของการทํารายการ และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษทั แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบการควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ ทั้ ง ระดั บ บริ ห ารและระดั บ
ปฏิบัติการ จึงไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการ
อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิด
การถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ
การเงิน โดยบริษัท จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแมวา ปจจุบัน
บริษัท จะยังไมมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัท เอง แตบริษัท ก็ไดจางผูตรวจสอบภายในอิสระจาก
ภายนอกเขามาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และใหรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได
โดยฝายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กาํ หนดไวเปน
ประจําทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทัง้ ทีม่ าจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน
วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัย
ความเสีย่ ง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของติดตามความ
เสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
3.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัท ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมให
คณะกรรมการบริษัท และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
โดยบริษัทฯ มีการกําหนดไวลวงหนาทั้งป 4 ครั้ง โดยกําหนดวันประชุมเปนการลวงหนาทั้ง
ป เพื่อใหกรรมการจั ดสรรเวลาได อย างเหมาะสม ทั้ง นี้ ในการประชุม แตละครั้ งไดมีการจัดสงเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมในแตละวาระสงใหกับกรรมการบริษัททุกทานเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทํา
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การ เพื่ อใหกรรมการบริษั ท มีเวลาศึก ษาขอมูลอยางพอเพี ย งก อนเขาประชุม การจะเพิ่ มวาระประชุม
ภายหลังการจัดสงเอกสารจะทําไดเฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและความจําเปนเรงดวนมากเทานั้น และตองไดรับ
การอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหารระดับสูง หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับเชิญเขารวมประชุม
ด ว ย เพื่ อ ให ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน แ ละรั บ ทราบนโยบายโดยตรงเพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เวนแตในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระในการพิจารณา เรื่องตางๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงในดาน
ผลประโยชน ของผู เ กี่ย วของอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปร ง ใส รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลในเรื่อง
ดังกลาวอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่มี
การพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ รองในวาระแรกของการประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป (รายงานประชุ ม ดั ง กล า วได ส ง แก
กรรมการพิจารณาลวงหนากอนการประชุมโดยทางอิเล็กทรอนิกสเมล) โดยกรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น หรือแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความครบถวนถูกตองมากที่สุด หลังจากที่ผานการ
รับรองจากที่ประชุมแลวมีการลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัท
เอกสารรายงานที่รับรองแลวจัดเก็บอยางเปนระบบถือเปนเอกสารความลับของบริษัท ทั้งในรูปแบบแฟม
เอกสารตนฉบับ และสแกนตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได
อยางนอย 5 ป โดยจัดเก็บที่สวนงานเลขานุการบริษัท สังกัดสํานักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งนางสาวจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร เปน เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เพื่อทําหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ ของกรรมการ และเพื่อใหเกิดประโยชนตอบริษัท โดยมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้
• ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
• จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม
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•

•
•
•
•
•

จัดเก็บเอกสารสํ า คั ญบริ ษั ท ไดแก ทะเบีย นกรรมการ หนั ง สื อนั ดประชุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ
รายงานประจําป ฯลฯ
ดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ดูแลและใหคําปรึกษาเรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร และผูถือหุน
ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กฎหมาย และขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งประกาศและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน

โดยเลขานุการบริษั ทที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้น เปนผูที่คณะกรรมการเห็นวา มีความเหมาะสม มี
ความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเปนหนวยงานที่
สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัท มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่
เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร
และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา
ประกอบด ว ย ประสบการณ ภาระหน า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ การจ า ย
คาตอบแทนของกรรมการจะต องผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม ผูถือหุน ของบริ ษัท ในสวนของ
คาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กําหนดไว ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท ในสวนที่เปนคาตอบแทนรูปแบบ
ค า เบี้ ย ประชุ ม ต อ ครั้ ง ที่ ม าประชุ ม และบํ า เหน็ จ กรรมการซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จากที่ ประชุ ม ผู ถื อหุ น รวมทั้ ง
คาตอบแทนในฐานะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องของป 2556 บริษัทไดเปดเผยจํานวนเงินรวมเปนรายบุคคลใน
รายงานประจําป
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5.

การพัฒนากรรมการและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและให
ความรูแกผูทเี่ กี่ยว ของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อใหมกี ารปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอยางตอเนือ่ ง ไดแก หลักสูตรของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท
เขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เชน
หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institutes of Director “IOD”) ตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.)
หนวยงานหรือองคกรอิสระตาง ๆ โดยกําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยาง
นอยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program
(DAP), และ Audit Committee Program (ACP), Role of the Compensaton Committee (RCP), Role of
the Nomination and Governance Committee (RNG) และหลักสูตรพัฒนาทักษะตอเนื่องตามความ
เหมาะสม
นอกจากนี้ยังเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตางๆ ที่จัดโดยความ
รวมมือของหนวยงานตางๆ ไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/
หรือ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือสถาบันเอกชนที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาองคกร รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ
6. การตอตานทุจริต
บริษัทไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังตอไปนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจดําเนินการหรือ
ยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครบ
คลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินคาอุปโภค/บริโภค รวมถึง ผูรับจางหรือผูรับจางชวงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อยาง
สม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
ขอกําหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนสวนหนึง่ ของการดําเนินธุรกิจและเปนหนาที่
ความรับผิดชอบของคระกรรมการของบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูสง
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มอบหรือผูรับเหมาชวงที่จะมีสวนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติเพื่อใหการ
ดําเนินการดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กาํ หนด
3. บริษัทพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
รวมถึงหลักปฏิบัติดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือกลุม
เสี่ยงตอ การทุจริตและคอรรัปชั่นและนํามาจัดทําเปนคูม ือแนวทางในการปฏิบัติแกผูที่เกีย่ วของ
4. บริษัทไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการ
ดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญ
ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ มีความโปรงใสและไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่
ภาครัฐหรือเอกชน ดําเนินการที่ไมเหมาะสม
5. บริษัทจัดใหมกี ารควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6. บริษัทจัดใหมีความรูดานการตอตาน การทุจริตและคอรรัปชั่นแกคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหเห็นความมุง มัน่ ของบริษัท
7. บริษัทจัดใหมกี ลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองแมนยํา
8. บริษัทสงเสริมใหมี การสือ่ สารหลากหลายชองทางเพื่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจไดวาผูแจงเบาะแสไดรับการคุมครอง โดยไมใหถูก
ลงโทษ โยกยายที่ไมเปนธรรมหรือกลั่นแกลงดวยประการใด และรวมถึงการแตงตัง้ บุคคลเพื่อ
ตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามาไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคระ
กรรมกการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ( ป.ป.ช.)
7. การสืบทอดตําแหนง
เนื่องจากบริษทั ฯ มีสถานะเปน มหาชน ดังนัน้ การสรรหาและการแตงตั้งตําแหนงของ
กรรมการผูจัดการใหญจงึ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงาน โดยตอง
มีคุณสมบัติตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหคณะกรรมการ ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึง่ จํานวน 5 คน ที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปนผูบริหารบริษัทฯ โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาตาม
กฎหมาย ไมเปนกรรมการของบริษัทฯ ยกเวนการเปนผูบริหารซึ่งกรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน
58 ปบริบูรณในวันยืน่ ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดสรรหาผูที่มีความเหมาะสมแลวใหเสนอตอผูมี
อํานาจพิจารณาแตงตั้ง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง
สัญญาจางมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบ ริหารผูเดิมตอหลังจากครบ
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กําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตองดําเนินการกระบวนการสรรหาใหม แตจะจางเกินสองคราวติดตอกัน
ไมได ทั้งนี้ขอมูลการสืบถอดตําแหนงสําหรับผูบริหารไดรายงานไวภายใตหวั ขอ พนักงาน ขางตนแลว
8. การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทฯไดมีการจัดปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให
คณะกรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ ขอมูลที่เกีย่ วของเชน โครงสรางผูถือหุน ผล
การดําเนินงาน ขอมูลระบบตาง ๆ ที่ใชงานภายในบริษทั ฯ รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ พรอมทั้งสง
มอบคูมือสําหรับกรรมการ ซึง่ เปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการดํารงตําแหนงโดยคูมือกรรมการ
ประกอบดวย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พระราชบัญญัติสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษทั
หนังสือรับรองบริษัท
วัตถุประสงคของบริษัท
ขอบังคับบริษัท
ระเบียบบริษัท
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
9. การประเมินความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจ
สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่
สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได
กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งทั้งองคกรทีพ่ นักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการประเมินความ
เสี่ยงในระดับปฏิบัติการ
สําหรับความเสีย่ งในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบผาน
คณะกรรมการผานคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ ของบริษัทฯ และความเสีย่ งในการปฏิบตั ิงานจะอยู
ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนัน้ ๆ ทั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในทําหนาที่บริหารความเสีย่ งในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเปน
หนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งมี
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การระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายที่หนางาน ( Functional Description )
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ของทุกหนวยงาน

