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บทนา
บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึง
มี ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ำยภำยใต้กรอบของจริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้อพึงปฏิ บตั ิ ใ นกำรทำงำน จึ งเห็ นควรให้มี
กำรประมวลและจัด ท ำหลัก กำรบรรษัท ภิ บ ำลขึ้ น เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรบริ ห ำรองค์ก ร ท ำให้เ กิ ด ควำม
เชื่ อมัน่ ว่ำกำรดำเนิ นกำรใดๆ กระทำด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ยึดมัน่ ในหลักกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จด้วยควำมจริ งใจและซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
กำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน กลยุทธ์ กำรดำเนิ น งำน และกำรประเมิ น ผล เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ ำหมำยอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด จึงได้จดั ทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีข้ ึนเพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ได้
ศึกษำทำควำมเข้ำใจและ นำไปสู่ กำรส่ งเสริ มกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนได้อย่ำงถูกต้องทัว่ ทั้งองค์กร
บริ ษัท ฯ มุ่ ง มั่น ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมหลัก บรรษัท ภิ บ ำลอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ ไ ปกับ กำร
รับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง และสังคมโดยรวม

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
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ข้ อแนะนาการใช้ ค่ ูมือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
บุคคลทีม่ ีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยมีคณะกรรมกำรบริ ษทั ปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่ำงที่ดี
การใช้ ค่ ูมือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
1. เรี ยนรู้และทำควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระของคู่มือ

โดยเฉพำะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ของตน และทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถำม ให้ปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อฝ่ ำยที่บริ ษทั ฯ มอบหมำยให้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีผำ่ นทำงช่องทำงต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
3. ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับต้องเป็ นผูน้ ำในกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือฉบับนี้ ตลอดจนส่ งเสริ มให้พนักงำนปฏิบตั ิตำม
อย่ำงต่อเนื่ องจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร

โดยปลูกฝังให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญว่ำ

กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
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นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรบริ หำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชื่อมัน่ ว่ำกำรมีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี โปร่ งใส
และตรวจสอบได้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจ มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ควบคู่ไปกับกำรเคำรพ
สิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นปั จจัยที่จะนำไปสู่ ควำม
เจริ ญก้ำวหน้ำ เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั จึงกำหนดนโยบำย กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ครอบคลุ มทั้ง 5 หมวด อันประกอบด้วย 1) สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น 2) กำรปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำงเท่ำเที ยมกัน 3) กำร
คำนึ งถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย 4) กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ไปปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
2. จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนถือเป็ นวินยั ที่พนักงำนทุกคนต้องถือ
ปฎิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด หำกฝ่ ำฝื นจะมีโทษทำงวินยั
3. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และ
ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงประกำศที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินกำรให้บริ ษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำ
ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม ส่ งเสริ มและปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ควบคู่กบั กำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
6. ดำเนิ นกำรให้โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ฯมีกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน
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7. ดำเนิ นกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ของบริ ษ ทั ทุ ก กลุ่ มได้รับ สำรสนเทศอย่ำ งเท่ ำ เที ย ม โดยจัดให้มี ช่ องทำงในกำรสื่ อสำรกับ
บริ ษทั ฯ ที่เหมำะสม
8. ดูแลจัดกำรเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรเกี่ยวโยง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
เป็ นหลัก
9. ต่อต้ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ ตลอดจนเคำรพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชน
10. ดำเนิ นธุ รกิ จโดยมี ค วำมรั บผิดชอบต่อสัง คม ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ซึ่ ง
นำไปสู่ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ จึงมีนโยบำยสนับสนุน ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถำบันให้ได้รับสิ ทธิ พ้นื ฐำนต่ำงๆ ทั้งในฐำนะนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ำของบริ ษทั โดยได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซื้ อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ ย่ำง
เป็ นอิสระ กำรได้รับส่ วนแบ่งผลกำไรจำกบริ ษทั กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ
กำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั กำรแสดงควำมคิดเห็น ซักถำม ลงมติตดั สิ นใจ
ดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริ ษทั ฯ เช่นกำรเลือกตั้งกรรมกำร กำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี กำรอนุมตั ิธุรกรรมอื่นๆ ที่มีผล
ต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงกำรได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจในทุก ๆ เรื่ อง ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีนโยบำยดังนี้
1.1 ให้บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ที่มี
รำยละเอียดเพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รวมถึงคำชี้แจง
สิ ทธิ ของผูห้ ุ น้ ไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนสถำบันได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน
1.2 ให้เพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู ้ ือ
หุ น้ สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่ วมประชุมและลงมติแทน
ได้ โดยเสนอให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ จัดส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
1.3 มีนโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยสถำนที่จดั กำรประชุมมีขนำด
เพียงพอรองรับจำนวนผูถ้ ือหุ ้น กำรเดินทำงสะดวก ไม่ไกลจนเป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่ วมประชุม มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกแก่ผพู ้ ิกำร มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยจะแนบแผนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม
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1.4 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรส่ งคำถำม
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบพร้อมกับกำรนำส่ งหนังสื อเชิญประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ควรเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.jsp.co.th)
1.5 ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรของผูถ้ ือหุ น้ โดยเผยแพร่ ผำ่ นทำงเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.jsp.co.th) ทั้งนี้ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้เผยแพร่ ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 21 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถ download ข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้อย่ำง
สะดวกและครบถ้วน และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลใน
รู ปแบบเอกสำรจริ งจำกบริ ษทั ฯ
1.6 ก่อนเริ่ มกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และ
สิ ทธิ ในกำรแสดงควำมเห็น รวมทั้งกำรตั้งคำถำมใด ๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ทั้งนี้ ในระหว่ำง
กำรประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ อย่ำงเท่ำเทียมกันใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมข้อสงสัยในที่ประชุม
1.7 คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง และเลขำนุกำรบริ ษทั ต้องเข้ำร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริ หำรระดับสู งทุกคนควรเข้ำร่ วมกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถำม
1.8 กำรลงคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ใช้บตั รยืนยันกำรลงคะแนนเสี ยงในทุกวำระและนำ
ระบบบำร์ โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสี ยง เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ ว ตลอดจนมีตวั แทนที่เป็ นกลำงมำเป็ น
สักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสี ยง และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสี ยง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในทุกๆวำระที่ตอ้ งมีกำรลงคะแนนเสี ยง
1.9 เปิ ดเผยมติกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้สำรธำรณชนรับทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระ
ผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยหลังเสร็ จสิ้ น
กำรประชุม
1.10 กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถำมและ
ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ บริ ษทั ฯ จะได้มีกำรบันทึกวีดิทศั น์
ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อำ้ งอิง นอกจำกนี้ ให้บริ ษทั ฯ นำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ แผยแพร่ ในเว็บไซต์
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ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้พิจำรณำ รวมถึงส่ งรำยกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น
1.11 เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในกำรได้รับเงินปั นผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร (ในกรณี
ที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผล) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นเพื่อให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลำ และป้ องกันปั ญหำเรื่ อง
เช็คชำรุ ด สู ญหำย หรื อส่ งถึงผูถ้ ือหุ น้ ล่ำช้ำ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่วำ่ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ รำยย่อย
นักลงทุนสถำบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่ำงชำติ ดังนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีนโยบำยดังนี้
2.1 อำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ โดยจัดทำเอกสำรต่ำง ๆ ได้แก่ หนังสื อเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อมอบฉันทะ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รำยงำนประจำปี เป็ น 2 ภำษำ คือภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยมี
ส่ วนร่ วมในกำรกำกับดูแลบริ ษทั ฯ และกำรคัดสรรกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือ
หุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยนำหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.jsp.co.th)
อนึ่ง ในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมที่เสนอนั้น คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะพิจำรณำ
กลัน่ กรองและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ กรณี ที่ได้บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม บริ ษทั
จะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมว่ำเป็ นวำระที่กำหนดโดยผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ปฏิเสธไม่รับ
เรื่ องที่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอให้บรรจุเป็ นวำระ บริ ษทั ฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทรำบ
กำรพิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกลัน่ กรองคุณสมบัติ ควำมเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
และนำเสนอต่อที่ประชุ ม

2.3 กำหนดให้บริ ษทั ฯ แจ้งกำหนดกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมระเบียบวำระและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ ฯ และเผยแพร่ ผำ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
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2.4 ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำและลงคะแนนเสี ยงตำมวำระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำคัญ หรื อเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำโดยให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ควำมเห็นชอบ
2.5 ให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่วำ่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
ไม่วำ่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นชำวไทยหรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่ำงชำติ
2.6 สนับสนุนให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้
ใช้สิทธิ ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำและป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และแจ้ง
แนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิ และกำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย มีหน้ำที่จดั ส่ งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำร ดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรื อข้อมูล
ภำยในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะต้องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้อมูล
ภำยในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่นใดไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่วำ่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
3. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะต้องไม่ทำกำรซื้ อขำย หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และ/หรื อเข้ำ
ทำนิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ /และหรื อข้อมูลภำยในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อันอำจก่อให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่ำ
ฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิดอย่ำงร้ำยแรง
4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน ดำเนิ นกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ภำยในระยะเวลำ 30
วัน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ข้อห้ำมดังกล่ำวนี้ ให้ครอบคลุมถึงระยะ
กำรห้ำมมิให้ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัว่ โมง หลังจำกเปิ ดเผยงบกำรเงิน)
9
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5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ซึ่ งได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งอำจจะมี
ผลกระทบต่ อรำคำในกำรซื้ อขำยหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ ท ำกำรซื้ อขำยหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ เป็ น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนและควรรอคอยอย่ำงน้อย 24
ชัว่ โมงภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคล
อื่นด้วย
6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เปิ ดเผยข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแก่บุคคลภำยนอกบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นซึ่ งมิได้ทำหน้ำที่ในกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิ
ชอบ
7. ให้ควำมรู ้ แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึ งผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชี หรื อกำรเงิ นที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้ นไปหรื อเที ยบเท่ำ เกี่ ยวกับหน้ำที่ ที่ตอ้ งจัดทำและส่ งรำยงำนกำรถื อหลักทรัพย์ใ น
บริ ษทั ฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
8. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชี หรื อกำรเงินที่เป็ น
ระดับเที ยบเท่ำ ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้ นไปหรื อเที ยบเท่ ำ (ตำมนิ ยำมของสำนัก งำนฯ และตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย) ต้องจัดทำรำยงำนและนำส่ งรำยงำนกำรถื อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ ทั้งของตน ของคู่
สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ครั้งแรกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร (ตำมคำ
นิยำมของสำนักงำนฯ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยส่ งผ่ำน
มำยังเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อนำส่ งสำนักงำนฯ และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จดั ทำและนำส่ งภำยใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร หรื อรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรซื้ อ ขำย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯ กำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนให้ชดั เจน
ดังนี้
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ควำมผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนเป็ นหนังสื อ หรื อตัดเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ควำมผิดครั้งที่ 2 ให้พกั งำนหรื อให้ออกจำกงำน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ต้องรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
ตัดสิ นเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวม จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั ิดงั นี้
1. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำร
บริ ษทั และเลขำนุกำรบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมส่ งให้แก่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รับรำยงำน
2. กรรมกำรบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อรำยกำรเกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3. หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรนั้น ให้มีกำรนำเสนอรำยกำรเกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั (แล้วแต่
กรณี ) ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
4. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรหรื อ
ผูบ้ ริ หำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุม

11

คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด ( มหาชน) และบริ ษัทย่อย

พิจำรณำในวำระนั้น และให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสี ยอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบันทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม
5. จัดโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ ที่ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีกำรถือหุ ้นไขว้กบั ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในรำยงำนประจำปี
6. ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของบริ ษทั และจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ อง
สำคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด เพื่อให้บริ ษทั ฯ เป็ นที่น่ำเชื่ อถือและไว้วำงใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำย และจัดให้มีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตั ิของพนักงำนทัว่ ทั้งบริ ษทั ฯ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและรับรู ้ถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มไม่วำ่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุ น้ พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจริ ยธรรมและจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน (Code of
Conduct) เพื่อเป็ นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยคำนึงถึงหลักควำมเป็ นธรรม หลักสิ ทธิ
มนุษยชน กำรเคำรพกฎหมำย กำรเคำรพทรัพย์สินทำงปั ญญำ และกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั จึงมีนโยบำย ดังนี้
3.1

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวำ่ ผูถ้ ือหุ น้ คือเจ้ำของกิจกำรและบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในระยะ
ยำวจึงกำหนดให้พนักงำน ต้องปฏิบตั ิตำมแนวทำงต่อไปนี้
3.1.1 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำย เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
3.1.2 กำกับดูแลกำรดำเนิ นกำร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯ มีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนที่ดี
และมีกำรนำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน กำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ
โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ ง
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3.1.3 รำยงำนให้ผถู้ ือหุ ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้ำนบวกและ
ด้ำนลบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่ำงเพียงพอ
3.1.4 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะ หรื อดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั องค์กร
3.1.5 บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด
สิ ทธิหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
3.1.6 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง
เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร
3.1.7 ให้ขอ้ มูลและชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วำระที่ผถู้ ือหุ ้นต้องตัดสิ นใจเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
3.1.8 จัดให้มีช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย สำหรับผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อยในกำรติดต่อกับกรรมกำรอิสระเพื่อร้องเรี ยน
หรื อเสนอแนะเรื่ องรำวต่ำง ๆ
3.2

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐหรือหน่ วยงานราชการ

ในกำรดำเนินธุ รกิจบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่ วนงำน
ของภำครัฐ โดยเฉพำะในกำรทำธุรกรรม บริ ษทั ฯ จะหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รัฐ หรื อพนักงำนของรัฐ
ดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม
แต่จะเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันในขอบเขตที่เหมำะสมและ
สำมำรถทำได้ เช่น กำรพบปะพูดคุยในที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรื อตำม
ประเพณี ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.2.1 ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อต้องมีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่วยงำนของรัฐ
3.2.2 ตระหนักอยูเ่ สมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมีเงื่อนไข
ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงกัน และบริ ษทั ฯ พึงรับรู ้และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
3.2.3 สนับหนุนนโยบำยภำครัฐโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวม และดำเนินโครงกำรที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะทั้งโครงกำรที่มำจำกภำครัฐและโครงกำรของบริ ษทั เอง
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3.3

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยแห่ง
ควำมสำเร็ จของกำรบรรลุเป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงกำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งในด้ำน
โอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.3.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุคคล
3.3.2 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชี วติ และทรัพย์สินของพนักงำนอยู่
เสมอ
3.3.3 กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระทำด้วยควำมสุ จริ ตใจ
และตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น
3.3.4 ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอ
อำทิ กำรจัดอบรมสัมมนำ กำรฝึ กอบรม และให้โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงกับพนักงำนทุกคน
3.3.5 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและบริ หำรค่ำตอบแทน
โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ และควำมสำมำรถของพนักงำนเป็ นรำยบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิกำรที่เป็ นธรรมและเหมำะสม
แก่พนักงำนและดูแลปรับปรุ งอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ตอ้ งสำมำรถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมประเภท
เดียวกัน ร่ วมกับกำรพิจำรณำสภำพตลำด กำรแข่งขันทำงธุ รกิจ ลักษณะของงำน และควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯ ใน
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวด้วย
3.3.6 จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรี ยน แจ้งเบำะแสของกำรปฏิบตั ิที่ไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณของ
บริ ษทั เสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรทำงำน รวมถึงกำรมีกำรป้ องกันพนักงำนไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อได้รับ
โทษจำกกำรร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) และกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ำย และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่ วมกัน
3.3.7 หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในหน้ำที่กำรงำนของ
พนักงำน เคำรพและปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภำพส่ วนบุคคลของพนักงำนไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ส่ งเสริ มและเคำรพสิ ทธิ ใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน
3.3.8 จัดให้มีช่องทำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญ ให้แก่พนักงำน เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั และรับทรำบข่ำวสำร สิ ทธิ ประโยชน์ต่ำง ๆ ที่สำคัญของพนักงำนทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึง
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นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียที่แจ้ งข้ อมูลหรือ
ให้ เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษทั และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่ อย (Whistleblower Policy)
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่พบเห็นกำรกระทำที่ฝ่ำฝื นต่อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั หรื อ
จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2. พนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรม ถูกกลัน่ แกล้ง ข่มขู่ หรื อถูกลงโทษทำงวินยั เช่น
กำรถูกพักงำน ลดตำแหน่งหรื อลดขั้นเงินเดือน ให้ออกจำกงำน หรื อถูกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีกำรอันไม่ชอบ
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำน อันเนื่ องมำจำกกำรที่ได้ร้องเรี ยน ให้ขอ้ มูล หรื อจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือใน
ขั้นตอนกำรสอบสวน หรื อรวบรวมข้อเท็จจริ งให้แก่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยน รวมไปถึงกำรฟ้ องร้องดำเนินคดี
กำรเป็ นพยำน กำรให้ถอ้ ยคำ หรื อกำรให้ควำมร่ วมมือใด ๆ ต่อศำลหรื อหน่วยงำนของรัฐ
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
1. ผูบ้ งั คับบัญชำที่ตนเองไว้วำงใจในทุกระดับ
2. ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
3. รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. เลขำนุกำรบริ ษทั
5. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
6. คณะกรรมกำรบริ ษทั
วิธีการร้ องเรียน
ร้องเรี ยนต่อผูร้ ับข้อร้องเรี ยนคนใดคนหนึ่ง ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
1. ร้องเรี ยนโดยตรงด้วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2. ผ่ำนทำง E – mail Address ของผูร้ ับข้อร้องเรี ยน
- เลขานุการบริษัท (chavalit@jsp.co.th)
- คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท (center@jsp.co.th)
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- คณะกรรมการบริษัท (center@jsp.co.th)
3. ส่ งจดหมำยถึงผูร้ ับข้อร้องเรี ยน โดยระบุหน้ าซองถึงผู้รับข้ อร้ องเรียน และตามด้ วยทีอ่ ยู่ดังนี้
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
4. กรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่ อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอ
ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ำมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ กำรร้องเรี ยนจะถือเป็ นควำมลับที่สุด และผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถร้องเรี ยนได้มำกกว่ำ 1 ช่องทำง
และไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนต่อผูร้ ับข้อร้องเรี ยน แต่หำกเปิ ดเผยตัวตนทำให้บริ ษทั สำมำรถแจ้งผล
กำรดำเนิ นกำรและขอรำยละเอียดในกำรตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวได้ดียงิ่ ขึ้น
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
1.

รวบรวมข้อเท็จจริ ง
- ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริ งหรื ออำจมอบหมำย
ให้บุคคลหรื อหน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
- ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญให้พนักงำนคนใดคนหนึ่งมำให้ขอ้ มูล
หรื อขอให้จดั ส่ งเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง

2.

ประมวลผลและกลัน่ กรองข้อมูล
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อพิจำรณำขั้นตอน และวิธีกำรจัดกำร
ที่เหมำะสมในแต่ละเรื่ อง โดยอำจ
- ดำเนินกำรด้วยตนเอง หรื อมอบหมำยให้ผอู้ ื่ นดำเนินกำรแทนตน หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่ตนมี
อำนำจที่จะกระทำได้ หรื อ
- รำยงำนต่อบุคคลที่มีอำนำจดำเนินกำรและเกี่ยวข้องในเรื่ องนั้นๆ เป็ นผูด้ ำเนินกำรประมวลผล
และกลัน่ กรองข้อมูล
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3.

4.

กำหนดมำตรกำรดำเนิ นกำร
หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นควำมจริ ง บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรดังนี้


กรณี ที่ขอ้ ร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ฯ กระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจ จะเสนอเรื่ องพร้อมควำมเห็นและกำหนดแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องต่อผูม้ ีอำนำจดำเนินกำรในบริ ษทั พิจำรณำดำเนินกำร และในกรณี ที่เป็ น
เรื่ องสำคัญอันมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ให้เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ



ในกรณี ที่ขอ้ ร้องเรี ยนทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง
เสี ยหำยที่เหมำะสมและเป็ นธรรมกับผูเ้ สี ยหำย



พิจำรณำกำหนดวิธีกำรลงโทษผูก้ ระทำผิดตำมที่กำหนดไว้ตำมกฎระเบียบของพนักงำน
หรื อวินยั ของบริ ษทั หรื อดำเนินกำรตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณี

จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำม

กำรรำยงำนผล
ให้ผรู้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้ำที่รำยงำนผลตำมให้ผรู้ ้องเรี ยนทรำบ หำกผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแส
1. ผูร้ ้องเรี ยนรวมถึงผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนั้นจะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยหรื อควำมเสี ยหำยใดๆ แต่หำกมีกำรเปิ ดเผยตนเอง
จะทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้ทรำบ หรื อบรรเทำควำมเสี ยหำย
ได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่
ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แล้วดำเนินกำรสื บสวนว่ำมีมูลควำมจริ งหรื อไม่ เพียงใด
3. ข้อมูลที่ร้องเรี ยนจะถือเป็ นควำมลับ และเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำม
เสี ยหำยของผูร้ ำยงำน แหล่งที่มำของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผรู ้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอน
จะต้องเก็บรักษำควำมลับขั้นสู งสุ ด และไม่เปิ ดเผยต่อคนอื่น หำกฝ่ ำฝื นจะมีโทษทำงวินยั
4. กรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนรวมถึงผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็นว่ำตนอำจไม่ได้รับควำม
ปลอดภัย หรื ออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสี ยหำย สำมำรถร้องขอให้บริ ษทั ฯ กำหนดมำตรกำรในกำร
คุม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรื อบริ ษทั ฯ อำจกำหนดมำตรกำรในกำรคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้
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ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ควำมเสี ยหำย หรื อควำมไม่ปลอดภัย
3.4

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อลูกค้ า

บริ ษทั ฯ มุ่งดำเนินธุ รกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีกำรสร้ำงสรรค์ นำเสนอ และบริ หำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรของบริ ษทั ฯ แก่ลูกค้ำอย่ำงมีมำตรฐำนและมีจริ ยธรรมภำยใต้หลักกำรดำเนิ นงำน
ดังนี้
1.4.1 มุ่งมัน่ ที่จะจัดหำ พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
1.4.2 ควบคุมดูแลสิ นค้ำให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน ข้อกำหนด กฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อ
กฏหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ส่ งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
3.4.4 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ำมีขอ้ มูลเพียงพอในกำร
ตัดสิ นใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริ งทั้ง ในกำรโฆษณำหรื อในกำรสื่ อสำรช่องทำงอื่นๆ กับลูกค้ำ อันเป็ น
เหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ ปริ มำณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้ำหรื อบริ กำร
3.4.5 จัดให้มีกระบวนกำรที่สำมำรถให้ลูกค้ำแจ้งถึงปั ญหำหรื อกำรให้บริ กำรที่ไม่เหมำะสม เพื่อที่บริ ษทั
ฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปั ญหำให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ วและนำข้อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริ กำรดังกล่ำวต่อไป
3.4.6 รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่นำไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ
3.4.7 จัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ขอ้ เสนอแนะในสิ นค้ำ คำปรึ กษำ วิธีกำรแก้ปัญหำ และรับ
ข้อเสนอ ร้องเรี ยน รวมถึงกำรบริ กำรหลังกำรขำย เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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3.5

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ และคู่สัญญำ ได้แก่ผรู ้ ับเหมำ ร้ำนค้ำ ซึ่ งถือเป็ นหุ น้ ส่ วนและปั จจัยแห่ง
ควำมสำเร็ จทำงธุ รกิจที่สำคัญประกำรหนึ่งด้วยควำมเสมอภำค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ฯ มี
แนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.5.1 บริ ษทั ฯ ประสงค์ที่จะให้กำรจัดหำสิ นค้ำและบริ กำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพภำยใต้หลักกำร
ดังต่อไปนี้
• มีกำรแข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน
• มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ และคู่สัญญำ
• จัดทำรู ปแบบสัญญำที่เหมำะสม และเป็ นธรรมแก่ท้ งั 2 ฝ่ ำย
• จัดให้มีระบบกำรจัดกำร และติดตำมเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ มีกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำง
ครบถ้วน และป้ องกันกำรทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
• จ่ำยเงินให้คู่คำ้ และคู่สัญญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ตกลงกัน
3.5.2 บริ ษทั ฯ มุ่งหมำยที่จะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยงั่ ยืนกับคู่คำ้ และคู่สัญญำที่มีวตั ถุประสงค์
ชัดเจนในเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำและบริ กำรที่คุม้ ค่ำกับมูลค่ำเงินและมีควำมเชื่อถือซึ่ งกันและกัน
3.5.3 ห้ำมผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่ วนตัวจำกคู่คำ้ และคู่สัญญำ ไม่วำ่ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
3.5.4 ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้ทรำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดซื้ อ จัดหำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อผูอ้ ื่น
3.5.5 ปฏิบตั ิต่อผูร้ ับเหมำเสมือนหุ น้ ส่ วนร่ วมธุ รกิจ โดยให้กำรสนับสนุน ส่ งเสริ ม และร่ วมกันพิจำรณำ
ปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อันจะนำไปสู่ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มี
คุณภำพ
3.6

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้

บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินยั เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อถือให้กบั เจ้ำหนี้ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
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3.6.1 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำหรื อที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด
3.6.2 หำกเกิดกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
3.7

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า

บริ ษทั ฯ มุ่งดำเนินธุ รกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษทั ฯ ชั้นนำในธุ รกิจ
ภำยใต้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยมีหลักกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำดังนี้
3.7.1 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เสรี และเป็ นธรรม
3.7.2 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสมหรื อ
ขัดต่อจริ ยธรรม และข้อกฎหมำยใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
3.7.3 ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย หรื อมุ่งทำลำยชื่อเสี ยงแก่คู่แข่งทำงกำรค้ำ
3.7.4 ไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
3.8

นโยบายและแนวการปฏิบัติต่อชุ มชนและสั งคม

บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับชุ มชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีวำ่ เรำเปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่งของ
สังคมที่จะร่ วมก้ำวเดินไปสู่ กำรพัฒนำสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อควำมยัง่ ยืนสื บไป บริ ษทั ฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุ รกิจ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม ดังนี้
3.8.1 มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภำพสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญ และปฏิบตั ิ ตำม
กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยูอ่ ย่ำงเคร่ งครัด
3.8.2 มีนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือ ปฏิบตั ิกนั
ภำยในองค์กร
3.8.3 ส่ งเสริ มให้พนักงำนของบริ ษทั ฯ มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
3.8.4 เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ เข้ำไปดำเนินธุ รกิจ
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3.8.5 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่
บริ ษทั ฯ ตั้งอยูม่ ีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งที่ดำเนินกำรเองและร่ วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน
3.8.6 ให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริ ษทั ฯ เข้ำไปดำเนิ นธุ รกิจอยูต่ ำม
ควรแก่กรณี
3.8.7 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน ชีวติ
และทรัพย์สิน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ โดยให้ควำมร่ วมมือ อย่ำงเต็มที่กบั เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด
ทำงกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่ อง หรื อกำรผิดจริ ยธรรมธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรี ยนและแจ้งเบำะแสจะ
ได้รับกำรคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสั่งกำร
ตรวจสอบข้อมูล และหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อไป
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่ งใส เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับทรำบข่ำวสำร
ข้อมูลสำคัญของบริ ษทั ฯ ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเท่ำเทียมกัน จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิในกำรเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1

คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

ธุ รกิจและผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ที่ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำ แสดงให้เห็น
ถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ รวมทั้งอนำคตของธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั มุง่ มัน่ ที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใสอย่ำงเคร่ งครัด
จัดให้มีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ ทำงสื่ อมวลชน สื่ อเผยแพร่ ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทรำบข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่ำงทัว่ ถึง และจะทำกำร
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศใช้บงั คับ
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4.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับนัก
ลงทุนหรื อผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงนักลงทุนสถำบันและผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อย บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผล
กำรดำเนิ นงำนเป็ นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
สม่ำเสมอ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับข่ำวสำรเป็ นประจำ โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ โดยข้อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ไม่วำ่ จะเป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบ
กำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ำงบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และ
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
4.4
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ประกอบกำรที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ โดยอยูบ่ นพื้นฐำนของข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4.5 บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครั้งของกำรประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุมในปี ที่ผำ่ นมำ
รวมถึงกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
4.6 กำหนดหลักเกณฑ์กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
โดยกำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริ หำรจัดกำรกับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลประกอบกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งเป็ น
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอำจนำไปสู่ กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และ
บริ ษทั ย่อย
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นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษทั ฯ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ยึดหลักควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส เชื่ อถือได้
นิยามของคาว่า “ข้ อมูลสาคัญ”
ข้อมูลสำคัญ หมำยถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตำมที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่หำกมีกำรเปิ ดเผยโดย
วิธีกำรที่ไม่เหมำะสมแล้วอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อ
กระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ หรื อมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุน ได้แก่
1. งบกำรเงิน และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีที่สำคัญ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรควบรวมบริ ษทั กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่อำจมีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของบริ ษทั ฯ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งหลักทรัพย์หรื อกำรลงทุนมีมูลค่ำที่มีนยั สำคัญ
4. กำรจ่ำยหรื องดจ่ำยเงินปั นผล
5. ข้อมูลกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับสภำวะ ทิศทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิจ รวมถึงผลประกอบกำรในอนำคตของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เช่น ผลประกอบกำร
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำย กลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่สำคัญ
7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่ำมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์และกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุน
บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีย่ ังไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
2. รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนกำรเงิน (กรณี ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร)
4. บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบุคคลตำม 1,2,3 (เฉพำะเรื่ องที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น)
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มาตรฐานในการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ ให้เปิ ดเผยด้วยควำมระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลำ พร้อมทั้งดำเนินกำรให้มนั่ ใจได้วำ่ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อนักลงทุนได้รับข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอและ
เท่ำเทียมกัน และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย โดยอำจพิจำรณำกำรใช้ช่องทำงกำรเปิ ดเผยผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลำที่ทำกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำว
2. กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ที่เกี่ยวกับทิศทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิจ รวมถึงผลกำรประกอบกำร
ในอนำคตของบริ ษทั ฯ ให้เปิ ดเผยด้วยควำมระมัดระวัง และอธิบำยถึงเงื่อนไขหรื อสมมติฐำนที่ใช้
ประกอบกำรคำดกำรณ์น้ นั
3. กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณะแล้ว ให้เปิ ดเผยอย่ำงชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิด
ควำมสับสน นอกจำกนี้กำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยเปิ ดเผยไปแล้วนั้นต้องมีควำมชัดเจน
และสอดคล้องกัน ไม่ขดั แย้งกันจนอำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ผดิ พลำดในข้อมูลเดิม
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสำคัญ ให้เปิ ดเผยตำมข้อเท็จจริ ง และไม่เจตนำให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูล
สำคัญผิดในข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน รำคำหลักทรัพย์
5. กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่อำจทำให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบเชิงธุ รกิจหรื อกำรแข่งขัน ให้ระมัดระวังเป็ น
พิเศษ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุน ควำมลับทำงกำรแข่งขัน
ช่ วงเวลาการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
ช่วงเวลำกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ ประกำศ กำหนด
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กรณี เป็ นข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณะ จะต้องได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
การดาเนินการกรณีทมี่ ีข้อสงสั ยเกีย่ วกับนโยบาย
กรณี มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษทั

ให้ปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
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กำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลนี้ เป็ นกำรกระทำผิดที่ฝ่ำฝื นจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย ทิศทำงใน
กำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุ ้น โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำยภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนติดตำมกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
ของฝ่ ำยจัดกำร ให้สำเร็ จลุล่วงตำมเป้ ำหมำยของบริ ษทั ฯ ภำยใต้กรอบนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(5.1) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริษัท
(1) องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย เช่น พื้นฐำนกำรศึกษำ อำยุ
เพศ ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ วิชำชีพ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ทำ
หน้ำที่กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย ภำรกิจ แผนธุ รกิจ และงบประมำณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผูบ้ ริ หำร บริ หำรงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
และเกิดประสิ ทธิ ผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และเป็ นกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดและต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระในกำรพิจำรณำตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่ำง ๆ โดยสำมำรถตั้งคำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรื อคัดค้ำนในกรณี ที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่
มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยไม่อยูภ่ ำยใต้อิทธิ พลของกลุ่มบุคคลใด
คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่ง เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยประธำน
กรรมกำรบริ ษทั ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
(2) คุณสมบัติคณะกรรมการบริ ษทั
1. กรรมกำรบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนิน
ธุ รกิจและมีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริ ษทั ได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำรกิจกำร
ที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์(ฉบับที่4) พ.ศ.
2551
3. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน

และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั

หรื อเข้ำเป็ นหุ น้ ส่ วนในห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด หรื อ
เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมกำรบริ ษทั ไม่ควรเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริ ษทั ทั้งนี้ กำรเป็ นกรรมกำรใน
บริ ษทั ดังกล่ำวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรในบริ ษทั และต้องเป็ นไปในแนวทำงที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดไว้
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั

เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

ดังต่ อไปนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมกำรถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรื อมีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคู่
หรื อบุคคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผูบ้ ริ หำร ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยงำนทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรื อให้กยู้ มื ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน หรื อ
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญำต หรื อคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของผูข้ ออนุ ญำตหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน
ใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำร
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ของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวม
ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริ หำร หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั กำรของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ

ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย

หรื อที่

ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงกำร
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริ หำร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริ กำร
ทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
อิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงไปทุกประกำร
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมวรรคหนึ่ง 1. ถึง 8. แล้ว กรรมกำร
อิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
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บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้
(3) วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริ ษทั ออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรบริ ษทั ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน
3 กรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมกำรที่จะต้อง

ออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
2. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ และยังคงเหลือ
วำระไม่นอ้ ยกว่ำ 2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนตำแหน่งที่วำ่ งในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครำวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว จะอยูใ่ นตำแหน่งได้
เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ ษทั ที่ตนแทน
3. กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
ก. ครบกำหนดตำมวำระ
ข. ลำออก
ค. ถึงแก่กรรม
ง. ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. ลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่
มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้

ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศ

กำหนด
ฉ. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
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ช. ศำลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมกำรบริ ษทั ที่ลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่งให้ยนื่ หนังสื อลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผล
นับแต่วนั ที่หนังสื อลำออกไปถึงบริ ษทั และจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริ ษทั มหำชนจำกัดทรำบด้วยก็ได้
5. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก
(4) อานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
1. กำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริ ษทั ควบคุม
กำกับดูแลกำรบริ หำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ หำร ให้เป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษทั
2. ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง พิจำรณำทบทวน
นโยบำย แผนงำนและงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริ ษทั
4. จัดให้มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลำบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
5. ส่ งเสริ มให้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นธุ รกิจและติดตำมให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง
6. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ กำรทำรำยกำรต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
ป้ องกันกำรนำทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทำงมิชอบ

30

คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี้ จากัด ( มหาชน) และบริ ษัทย่อย

7. กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ำย
จัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบเป็ นประจำ
8. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึ กษำฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริ ษทั และมีหน้ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไข
9. กำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่ชดั เจน
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ และ
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรและเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
10. จัดให้มีแนวทำงดำเนินกำรที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์แจ้งเบำะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่ำนทำง Website หรื อ
รำยงำนตรงต่อบริ ษทั

โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจกำหนดให้ผำ่ นกรรมกำรอิสระหรื อกรรมกำร

ตรวจสอบของบริ ษทั เพื่อสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริ ษทั กำหนดและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำร
11. พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ส่งไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ย่อย

เพื่อควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรให้

เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั รวมถึงกำรทำรำยกำรต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของ
กฎหมำยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ฯ และประกำศตลำดหลักทรัพย์ ฯ
12. จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน

ประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
13. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม
14. มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ได้มำตรฐำน
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15. ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริ ษทั และให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้
16. ส่ งเสริ มให้มีกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ได้แก่
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรชุ ดย่อยอื่น ๆ ผูบ้ ริ หำร เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริ ษทั หรื อใช้บริ กำร
ของสถำบันภำยนอก
17. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อย
18. พิจำรณำและอนุมตั ิกิจกำรอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อที่เห็นสมควรจะดำเนิ นกำรนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั
19. มีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็นร่ วมประชุม
หรื อส่ งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
20. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อจ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกในกรณี
จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
21. แต่งตั้งหรื อถอดถอนเลขำนุกำรบริ ษทั
22. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ตนเอง (Self-assessment) และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็ นประจำ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
23. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรื อกรรมกำรย่อย หรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื อมอบ
อำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร

ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจหรื อ

อำนำจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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24. เว้นแต่อำนำจในกำรดำเนิ นกำรดังต่อไปนี้

จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน

ทั้งนี้ เรื่ องที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ย หรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ให้กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น
• เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
• กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
25. เรื่ องต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

ด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของ

กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม และจำกที่ประชุมผุถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
• กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ฯทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ
• กำรซื้ อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั ฯ
• กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ฯทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั ฯหรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
• กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
• กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ น้ กู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั ฯ
• กำรอื่นใดที่กำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯและที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่ำวข้ำงต้น
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(5) ประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ต้องเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่เหมำะสม
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริ ษทั และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็ นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั รับผิดต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในกำรบริ หำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(6) การสรรหากรรมการ
กำรสรรหำกรรมกำรให้ดำเนิ นกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ในกำรสรร
หำกรรมกำรนั้น บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำย ทั้งเพศ อำยุ ควำมรู้ควำมสำมำรถ จำกหลำกหลำยวิชำชีพ
มีทกั ษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่มีประโยชน์ต่อบริ ษทั มีประวัติกำรทำงำนที่ดี และมีภำวะ
ผูน้ ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำง
เพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมำะสม ทักษะที่
ยังขำดอยูใ่ นคณะกรรมกำรและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ในกำรดำเนิน
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยต้องมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่ งใส สร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
(7) การประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ การประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทดังนี้
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้งต่อปี และมีกำร
ประชุมพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และกำร
ประชุมทุกครั้ง จะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
(2) มีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรควรร่ วมกัน
พิจำรณำเลือกเรื่ องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรและจะต้องมีกำรกำหนดวำระให้ชดั เจน ทั้งนี้
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็ น
เวลำเพียงพอสำหรับกำรศึกษำ และพิจำรณำเรื่ องเพื่อกำรให้ควำมเห็น และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
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(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลำก่อนกำรประชุมทุก
ครั้ง ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริ ษทั ได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุ กำรบริ ษทั
มีหน้ำที่ให้คำปรึ กษำแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบต่ำง ๆ
(4) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จดั สรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำร ข้อมูลเพื่อกำร
อภิปรำย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นสำคัญ เปิ ดโอกำสและ
สนับสนุนให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิดเห็นก่อนสรุ ปควำมเห็นที่ได้จำกที่ประชุ ม
(5) คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำม
ควำมจำเป็ นเพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
ร่ วมด้วย และควรแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
(6) คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เชิ ญผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดต่ำงๆ เพิ่มเติมในฐำนะที่เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงำนโดยตรง และเพื่อมีโอกำสทำควำมรู้จกั ผูบ้ ริ หำรระดับสู งสำหรับใช้ประกอบกำร
พิจำรณำแผนกำรสื บทอดงำน
(7) ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจำรณำจะไม่มี สิ ทธิออก
เสี ยงและต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมในวำระดังกล่ำวๆ
(8) กำรประชุมทุกครั้ง ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ รำยงำนกำร
ประชุมที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องสำมำรถ
ตรวจสอบได้
สถำนที่ที่จะจัดกำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สำนักงำนสำขำ หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะกำหนดให้


จำนวนครั้งกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องประชุมกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ครั้ง ต่อปี โดยเรี ยกประชุม
เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
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กำรลงคะแนนเสี ยง

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำร่ วมประชุม กรรมกำร
บริ ษทั คนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในกำรลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิ ในกำร
แสดงควำมคิดเห็นและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น

ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยง

เพิม่ ขึ้นอีก 1 เสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขำด ยกเว้น กำรลงคะแนนเสี ยงที่มีกฎหมำยได้กำหนดเป็ นอย่ำงอื่น


องค์ประชุม

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั

ต้องมีกรรมกำรบริ ษทั มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง

กรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ของจำนวน

ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่

สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรบริ ษทั ให้รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้

ให้กรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งมำประชุมเลือกกรรมกำร

บริ ษทั คนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม


องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั

คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดนโยบำยองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีกรรมกำรอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
(8) การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั จะไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
เพื่อให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์สูงสุ ดในกำรที่กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถอุทิศเวลำสำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ จึงกำหนดนโยบำยกำรกำหนดจำนวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมกำรบริ ษทั จะไปดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรรวมไม่เกิน 5 บริ ษทั และกรณี ที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่หรื อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรจะเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ควรเสนอเรื่ องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ
(9) เลขานุการบริ ษทั
เลขำนุกำรบริ ษทั ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีหน้ำที่จดั ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรชุ ดย่อยต่ำง ๆ และกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รำยงำน
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กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น รำยงำนประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรที่กฎหมำยกำหนด
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษทั

ตำมที่ปรำกฏในข้อกำหนด

5.1.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีควำมรู้
ควำมชำนำญที่เหมำะสมเป็ น
คณะกรรมกำรชุ ดย่อย เพื่อช่วยปฏิบตั ิงำนในด้ำนต่ำง ๆ และกลัน่ กรองเรื่ องที่สำคัญที่ตอ้ งกำรกำกับดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนดในกฏบัตรของ
กรรมกำรแต่ละคณะ และสอดคล้องกับวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ด้วย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดสำมำรถใช้ดุลพินิจของตนอย่ำงเป็ นอิสระและสำมำรถอ่ำน
และเข้ำใจพื้นฐำนของงบกำรเงินซึ่ งจำเป็ นต้องมีในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมีควำมรู ้ควำมชำนำญทำงกำรบัญชีหรื อกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่
เกี่ยวข้องตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ติดต่อสื่ อสำรโดยตรงกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก
ผูต้ รวจสอบภำยใน
และฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรอิสระตำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และมีคุณสมบัติเฉพำะดังนี้
1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ
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2. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. กรรมกำรตรวจสอบไม่ควรเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริ ษทั เนื่ องจำกอำจมี
ผลให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
5. ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกก็ได้ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่นที่นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
กำหนดโดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำที่วำระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ
ผูต้ รวจสอบบัญชีภำยนอกและผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำ
ที่กฎหมำย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) รวมทั้งกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจำรณำควำม
เป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
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3. สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั

ข้อกำหนดของ

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบแต่ละท่ำน

และกำรเข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำร

- ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎ
บัตร (Charter)
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
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7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ ำฝื น
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ น
ต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำดังกล่ำว
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
9. ดูแลให้บริ ษทั มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรี ยนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรำยงำนในงบ
กำรเงินที่ไม่เหมำะสมหรื อประเด็นอื่น โดยทำให้ผแู ้ จ้งเบำะแสมัน่ ใจว่ำมีกระบวนกำรสอบทำนที่
เป็ นอิสระและมีกำรดำเนินกำรติดตำมที่เหมำะสม
10. ในกรณี ที่จำเป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอคำปรึ กษำจำกที่ปรึ กษำภำยนอก หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงวิชำชีพเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำม
ระเบียบของบริ ษทั
การประชุ ม
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง หรื อมำกกว่ำหำกจำเป็ นโดย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่จดั กำรประชุม ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม ให้ควำม
เห็นชอบกับวำระกำรประชุม
ตลอดจนรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ
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(2) คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คนมีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ปรำกฏในกฎบัตร
ของคณะ กรรมกำรบริ หำร
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมกำรบริ หำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั คน
หนึ่ง ที่เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรให้เป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
2. คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั
จำนวนหนึ่ง และอำจประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลภำยนอกอีกจำนวนหนึ่งก็
ได้
3. คณะกรรมกำรบริ หำรต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน รวมถึ งต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
4. กรรมกำรบริ หำรควรเป็ นผูท้ ี่สำมำรถอุทิศเวลำ และควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำนใน
ฐำนะกรรมกำรบริ หำร
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมกำรบริ หำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 1 ปี นับจำกวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบ
วำระแล้ว หำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรชุ ดเก่ำปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริ หำรชุ ดใหม่แทนคณะกรรมกำรบริ หำรชุดเดิมที่หมดวำระลง ในกำรแต่งตั้งต้องกระทำภำยใน 2
เดือน นับแต่วนั ครบวำระของคณะกรรมกำรบริ หำรชุดเดิม กรรมกำรบริ หำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ แล้วยัง
คงเหลือวำระไม่นอ้ ยกว่ำ 2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งกรรมกำรบริ หำรแทนตำแหน่งที่
ว่ำงลง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครำวถัดไป บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำว
จะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ หำรที่ตนแทน
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3. กรรมกำรบริ หำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1) ครบกำหนดตำมวำระ
2) ลำออก
3) ถึงแก่กรรม
4) มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำร กิจกำร
ที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศ
กำหนด
5) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4. กรรมกำรบริ หำรที่ลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้ำ 1 เดือน
พร้อม เหตุผล
อานาจการดาเนินการ
1. พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดทำธุ รกรรมกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน เพื่อเปิ ด

บัญชี กำรกูย้ มื จำนำ จำนอง ค้ ำประกัน หรื อกำรอื่นใด รวมถึงกำรซื้ อขำย จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน เพื่อกำรทำธุรกรรมตำมปกติของบริ ษทั ภำยใต้อำนำจวงเงินตำมที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือกำร
ปฏิบตั ิงำนเรื่ องอำนำจดำเนินกำรของบริ ษทั
ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำวจะต้องอยูภ่ ำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรื อกฎหมำยอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนำจแต่งตั้งกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่ง หรื อหลำยท่ำนกำกับงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรื อหลำยด้ำน

ตลอดจนกำกับค่ำตอบแทน
3. มอบอำนำจและหน้ำที่ช่วงให้ประธำนผูบ้ ริ หำร

และ/หรื อพนักงำนบริ หำรระดับสู งของบริ ษทั
ตำมที่เห็นสมควร และเมื่อดำเนินกำรไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯทรำบ
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ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้น จะไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผูร้ ับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ น
ลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำ
อนุมตั ิไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่
หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฏหมำยอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
4. มีอำนำจเชิญผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็นร่ วมประชุม หรื อ

ส่ งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
5. ปรึ กษำผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อ ที่ปรึ กษำของบริ ษทั (ถ้ำมี) หรื อจ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอก ใน

กรณี จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั
6. ออกระเบียบปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำและนำเสนอนโยบำย เป้ ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุ รกิจ และแผนงำนประจำปี ของบริ ษทั เพื่อขอ
อนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. กำหนดแผนธุ รกิจ งบประมำณประจำปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั

และอำนำจบริ หำรต่ำงๆของบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อ

3. รับผิดชอบในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม ทิศทำง เป้ ำหมำย นโยบำยทำงธุ รกิจ
ของบริ ษทั
4. รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5. วำงโครงสร้ำงองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้ำที่ (Organization Chart) ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
6. ปรับปรุ งแก้ไขเมื่อดำเนิ นกำรไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯทรำบ
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7. ทบทวน ปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร
พิจำรณำอนุมตั ิ

และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ

8. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
การประชุ ม
1. วำระกำรประชุม

มีกำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ พร้อมทั้งให้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริ หำร ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริ หำรไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ กรณี จำเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษำสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้ และต้องจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2. จำนวนครั้งกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริ หำร จะต้องมีกำรจัดกำรประชุ มขึ้นตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 12 ครั้ง
ต่อปี
3. ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ต้องมีกรรมกำรบริ หำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรบริ หำรทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม อำจมีกำรเชิ ญบุคคลอื่น เช่น กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่วย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หัวหน้ำส่ วนงำน และ/หรื อ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่ วมประชุ มได้ตำมควำม
เหมำะสม
4. กำรลงคะแนนเสี ยง

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ถือเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม
กรรมกำรบริ หำรคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในกำรลงคะแนน หำกคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่
ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขำด ทั้งนี้ กรรมกำรบริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่
จะพิจำรณำนั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุ มและไม่มีสิทธิ แสดงควำมเห็ นและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อง
นั้น
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(3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์ ประกอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไม่จำเป็ นต้องดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั

โดยสมำชิกคณะ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเลือกตั้งสมำชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนคณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อช่วยเหลือใน
กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรี ยมวำระ
กำรประชุม นำส่ งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม
คุณสมบัติของสมาชิ กคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ และมีเวลำเพียง
พอที่จะอุทิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่แก่บริ ษทั ได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกิจกำรของบริ ษทั
หรื อเข้ำเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อกรรมกำรในนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิน บัญชี หรื อกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้ำงต้น เพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ
3 ปี และให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั (กรณี กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดำรง
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ตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ด้วย) ทั้งนี้ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งพ้นตำแหน่งตำมวำระอำจ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้อีก
ในกรณี ที่กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งต่อจน
ครบวำระซึ่ งส่ งผลให้มีจำนวนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริ ษทั ควรจะ
แต่งตั้งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรื ออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับจำก
วันที่จำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน

เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะ

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เข้ำมำใหม่น้ ีจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำ
วำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ตนเข้ำมำแทน
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ทบทวนถึงลักษณะควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยูห่ รื อคำดว่ำจะเกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั
(Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็นในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้งจำก
ภำยนอกและภำยในองค์กรให้ครอบคลุมอย่ำงน้อย 4 ประกำรดังนี้
1)
2)
3)
4)

ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (Operational Risk)
ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์กำรดำเนินกำร (Strategic Risk)
ควำมเสี่ ยงจำกกฎหมำย บุคลำกรและข้อผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆขององค์กร (Compliance
Risk)

2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้ำงและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุ รกิจของบริ ษทั
3. กำหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจกรรมตำมควำมเสี่ ยงเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สถำนกำรณ์ควำมเสี่ ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นชอบ
4. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ กลยุทธ์กำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงได้นำไปปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม
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5. มีอำนำจแต่งตั้งคณะทำงำน เพื่อประเมินและติดตำมควำมเสี่ ยงทัว่ องค์กร
6. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
การประชุ ม
1. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เห็นสมควรแต่ให้มีกำรประชุ มอย่ำงน้อย 1 ครั้งทุกๆระยะเวลำ 3 เดือน
2. ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงหรื อ
บุคคลซึ่ งได้รับมอบหมำยส่ งหนังสื อนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมในกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงพอเพียง เว้นแต่กรณี จำเป็ นเร่ งด่วน เพื่อ
รักษำสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ให้สำมำรถแจ้งกำรนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรื อกำหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
3. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเมื่อบริ ษทั มีแผนที่จะลงทุนในโครงกำรใหม่ที่
ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
แผนลงทุนดังกล่ำวควรได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อระบุถึงควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
และมีกำรทำบันทึกถึง
ควำมเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมครั้งต่อไป
องค์ ประชุ มและคะแนนเสี ยง
1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ต้องมีกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมำประชุมไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี
ที่ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้ำที่
เป็ นประธำนในที่ประชุม
2. กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเป็ นเสี ยงข้ำงมำก
3. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง เว้น
แต่กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
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4. ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบทุกไตรมำส
ในกำรดำเนินงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง นั้น ฝ่ ำยจัดกำรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบและกำหนดนโยบำยในกำร
ระบุควำมเสี่ ยงและประเมิน ระดับของควำมเสี่ ยงตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมำตรกำรในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตำมผลและกำรรำยงำนสถำนะควำมเสี่ ยง โดย
ครอบคลุมกำรทบทวนควำมเพียงพอและควำมมีประสิ ทธิภำพของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญ
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกรณี ที่เกิดเหตุข้ ึนจะสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ ยงได้ทนั ท่วงที
ทั้งนี้ ส่ วนบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นผูป้ ระสำนงำนและสนับสนุนฝ่ ำยจัดกำรในกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยที่ได้รับมอบหมำย และรำยงำนสถำนะควำมเสี่ ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เป็ นประจำเพื่อให้ได้รับทรำบสถำนะควำมเสี่ ยงขององค์กร โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะ
รำยงำนกำรดำเนินงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
และประกอบด้วยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
2. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน อำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้
อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำเหมำะสม
3. นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำม ข้อ 1 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพ้น
ตำแหน่งเมื่อ
1) ลำออก
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2) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ที่พน้ จำกตำแหน่งตำมข้อ 1 หรื อ 3ได้ โดยบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำเป็ น กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทดแทนตำมข้อ 3 จะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่ งตนแทนที่เท่ำนั้น
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1. การสรรหา
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อย โดย
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนด
คุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
2. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษทั ที่ครบ
วำระ และ/หรื อ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจำรณำสรรหำ และคัดเลือกผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั โดยเฉพำะตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
4.2. การกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุด
ย่อย และผูบ้ ริ หำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นรำยบุคคล โดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
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ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั
ในธุ รกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อขอ
อนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และมีหน้ำที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถำมเรื่ องค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
4. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำม
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1)
และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
โดยฝ่ ำยบริ หำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรื อนำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้บรรลุตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
การประชุ ม
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตำมที่เห็นสมควร อย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีอำนำจในกำรเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น โดยองค์ประชุม
ประกอบด้วย กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด
2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่ วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็ นไม่อำจเข้ำร่ วมประชุมได้ ควรแจ้ง
ให้ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทรำบล่วงหน้ำ
3. ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นประธำนที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
4. กำรลงมติของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กระทำได้โดยถือเสี ยงข้ำงมำก
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5. กำรจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้จดั ส่ งล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกำหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นได้ โดยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ น
ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
6. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมประชุ มเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริ งต่ำงๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทรำบได้
(5) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจดั ตั้งขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรกำหนดนโยบำยและวำงหลักเกณฑ์ในกำร
เสริ มสร้ำงให้บริ ษทั มีแบบแผนและมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเป็ น
รู ปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
2. เพื่อเสริ มสร้ำงกำรดำเนิ นงำนภำยในบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพ โดยมีควำมโปร่ งใส น่ำเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน
ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปปฏิบตั ิ
4. เพื่อกำกับดูแลให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีอย่ำงถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมทั้ง ให้มีกำรจัดทำกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อกำหนดภำรกิจ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ องค์ประกอบ วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรจัดประชุม เพื่อเป็ นแนวทำง
ในกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งยอมรับกันโดยทัว่ ไป
รวมทั้งไม่เป็ นที่ขดั แย้งกับข้อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่บริ ษทั ยึดถือปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
1. ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อย 3 คน
2. ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
3. ให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เลือกกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคนหนึ่งเป็ นประธำน ฯ
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คุณสมบัติของกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. เป็ นกรรมกำรบริ ษทั
2. เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และมีเวลำเพียง
พอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่แก่บริ ษทั ได้
3. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี
วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
1. กรรมกำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีมี วำระกำรดำรงตำแหน่ ง ครำวละ 3 ปี สอดคล้องกับกำรดำรง
ตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีซ่ ึ งพ้นจำกตำแหน่ งตำม
วำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อีก
2. ในกรณี ที่กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง หรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งจน
ครบวำระซึ่ งส่ งผลให้มีจำนวนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริ ษทั
ควรจะแต่งตั้งกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีรำยใหม่ในทันที หรื อภำยใน 3 เดือน นับจำกวันที่
ตำแหน่งว่ำงลง เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี ซึ่ งกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีเข้ำใหม่น้ ี จะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลื ออยู่ของ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ตนเข้ำมำแทน
3. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะพ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อ
3.1 ตำย
3.2 ลำออก
3.3 พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
3.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแลให้บริ ษทั มีกำรดำเนิ นงำนและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
2. พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบแผนงำนกำรดำเนิ นกิ จกรรมส่ งเสริ มกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งสร้ำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้กำรสื่ อควำมไปยังกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิงำนของกรรมกำร และฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
4. ดูแลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
5. กำหนดนโยบำยพร้อมทั้งสนับสนุ นให้มีกำรประเมินระดับมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยใน
องค์กรด้วยตนเองทุกปี
6. กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรำยงำนประจำปี
7. พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั และ
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษทั สู่ สำธำรณชนในวงกว้ำง รวมถึงกำรปรับปรุ ง
กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
8. กำหนดให้มีระบบงำนรับข้อร้องเรี ยนจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในกรณี ที่เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณธุ รกิจ ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
9. ทบทวนแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเปรี ยบเทียบกับแนว
ปฏิ บ ตั ิ ข องสำกลปฏิ บ ตั ิ และข้อ เสนอแนะของสถำบันก ำกับ ฯ หรื อหน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้องต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
10. ทบทวนจริ ยธรรมทำงธุ รกิ จ และจรรยำบรรณพนักงำน ให้เป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
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12. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
13. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีมีอำนำจเชิ ญผูท้ ี่เกี่ ยวข้องหรื อผูท้ ี่เห็ นสมควรเข้ำร่ วมประชุ ม
หรื อให้ช้ ีแจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
14. คณะกรรมกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีมี สิท ธิ เข้ำ รั บ กำรอบรม หรื อเข้ำร่ วมกิ จกรรม เพื่อเป็ นกำร
เพิ่มพูนควำมรู ้ในงำนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั
การประชุ ม
1. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีเห็นสมควร แต่ให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2. ในกำรเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรกำกับ
ดู แลกิ จกำรที่ ดีหรื อบุ คคลซึ่ ง ได้รับ มอบหมำยส่ ง หนัง สื อนัดประชุ ม พร้ อมระเบี ย บวำระและ
เอกสำรประกอบกำรประชุ มให้กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่
กรณี จำเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษำสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั ให้สำมำรถแจ้งนัดประชุ ม โดยวิธีอื่นหรื อ
กำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
องค์ ประชุ มและคะแนนเสี ยง
1. ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต้องมีกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม ใน
กรณี ที่ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้ ให้กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งมำประชุ มเลื อกกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีคนใดคน
หนึ่งทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม
2. กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเป็ นเสี ยงข้ำงมำก
3. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคนหนึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
เว้นแต่กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีซ่ ึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขำดในกำรตัดสิ น
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4. ให้ป ระธำนคณะกรรมกำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุ มให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั รับทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5.2)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ (As a Whole)
หรื อประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมกำรชุ ดย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำ และหำแนวทำงใน
กำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรในปี ต่อ ๆ ไป
(5.3) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯ กำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อยต่ำง ๆ
โดยพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำด
ใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และมีกำรเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจำรณำทุกปี
(5.4) ผู้บริหาร


อานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร/กรรมการผู้จัดการ
1. เป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของ
บริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ และข้อคับของบริ ษทั
2. ดำเนินกำรใด ๆตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
3. มีอำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงำนทั้งหมดของบริ ษทั
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมคู่มือปฏิบตั ิกำร เรื่ อง อำนำจดำเนิ นกำร
5. มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
6. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
7. อนุมตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนิ นงำน
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8. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นครั้งครำวไป


นโยบายกาหนดการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน่ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร(CEO)หรือ
กรรมการผู้จัดการ(MD) และรองกรรมการผู้จัดการ
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำมำรถดำรง
ตำแหน่งในบริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้
2. กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ก่อนเข้ำรับกำรดำรงตำแหน่งนั้น

ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม

(5.5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยให้บริ ษทั ฯส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและ
กำรให้ควำมรู ้แก่กรรมกำรผูเ้ กี่ยวข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หำร เป็ นต้น เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรหรื อแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะนำลักษณะธุ รกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่
กรรมกำรใหม่
(5.6) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร - กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรเงิน และกำร
ปฏิบตั ิงำน ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่
มีประสิ ทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ
จัดให้มีกำรกำหนดลำดับขั้นของอำนำจอนุมตั ิ และควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนที่มีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ที่เป็ นอิสระ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของ ทุกหน่วยงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทั้งประเมิน
ประสิ ทธิ ภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริ ษทั ฯ
(5.7) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อควำมโปร่ งใส และ
ป้ องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ตำมที่ปรำกฏในนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
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(5.8 ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ และ สำรสนเทศทำง
กำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำร
จัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็ น
ผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั

แก้ไขโดยทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
และทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

โดยคาสั่ งคณะกรรมการบริษัท

ทนงศักดิ์ มโนธรรมรั กษา
(นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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