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นโยบายบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนามาเป็ นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับและ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาล ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
1.
จริยธรรมทางธุรกิจ
2.
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3.
จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
4.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
5.
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
9.
กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ
10. กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
11. ข้ อกาหนดในการทาธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
12. นโยบายที่สาคัญและการติดตามให้ มีการปฏิบัติ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) จะดาเนินธุรกิจและดูแลให้ ผ้ ูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจที่กาหนดขึ้น ดังต่อไปนี้
1.
ดาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยข้ อมูลที่
เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ ด้ วยความระมัดระวัง รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้ อกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
2.
ดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
3.
ปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามข้ อตกลงหรือเงื่อนไข
ไม่ได้ ต้ องรีบแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
4.
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าที่ได้ ล่วงรู้มา เนื่องจากการดาเนินธุรกิจอันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึ ง
สงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ ตามกฎหมาย
5.
เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของบริการอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6.
เปิ ดให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรียนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของบริการ
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริ ษั ท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้ ก าหนดจรรยาบรรณและข้ อ พึ ง ปฏิบั ติ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน ถือปฏิบัติ ดังนี้
1.
ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหาร
ผู้บริ หาร หมายถึง พนั กงานที่มีผ้ ูใต้ บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้ องพึ งปฏิบัติในจรรยาบรรณ
ทุกๆ ข้ อในฐานะที่เป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ ว ผู้บริหารต้ องมีแนวทางปฏิบัติท่ดี ี เพื่อเสริมสร้ างการเป็ น
ผู้บริหารที่ดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงาน จะต้ องเป็ นผู้นาและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติท่ดี ี
ให้ แก่พนักงานโดยทั่วไปด้ วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมี
วิ สัยทัศ น์ ก ว้ า งไกล ไม่ หาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและพวกพ้ องจากข้ อมู ลองค์กรซึ่ งยังไม่ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่
ดาเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ลาเอียง สนนับสนุนในการ
สร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานมี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งจรรยาบรรณที่ พ นั ก งานต้ อ งพึ ง ปฏิบั ติ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้
พนั ก งานอย่ า งเมาะสมและปฏิบั ติ ต่ อ พนั ก งานด้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้ า
ผู้บริหารต้ องปฏิบัติต่อลูกค้ าตามข้ อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กจิ การกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
1.4 ผู้บริหารต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้ องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคู่ค้าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ ไข
1.5 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้ า
ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิบั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ภายใต้ ก รอบกติ ก าของการแข่ ง ขั น ที่ดี และไม่
แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธไี ม่สจุ ริต
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1.6

2.

ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ผู้บริหารต้ องปฏิบัติหรือควบคุมให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อ งและ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ ความร่ วมมื อ ช่ วยเหลือ สนับสนุ นและอาสาทากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 พนักงานพึ งปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้ วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพี ยร และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ ดีย่งิ ขึ้น ทั้งนี้เพื่ อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด
2.3 พนั ก งานพึ ง ให้ ค วามเคารพและเชื่ อ ฟั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ส่ั ง การโดยชอบด้ ว ยนโยบาย และ
ระเบียบข้ อบังคับ
2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้ อช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ ง ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท
2.5 พนักงานพึ งเคารพสิทธิและให้ เกียรติซ่ึ งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของ
ผู้ อ่ ืน ทั้งในเรื่ องที่ก่ียวกับการปฏิบัติงานและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ใน
ลักษณะที่จะก่อให้ เกิดความเสียหาย ทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัท
2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้ าที่ใน
ภายหน้ า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ แจ้ งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
2.7 พนักงานไม่ใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ หรือประโยชน์จากหน้ าที่การงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ
พรรคพวกหรือทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
2.8 พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้ า คู่ค้าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และด้ วยความเสมอภาค
2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้ า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
2.10 พนักงานพึ งรายงานเรื่ องที่ได้ รับทราบให้ ผ้ ูบังคับบัญชาโดยมิชักช้ า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัท
2.11 พนักงานพึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้ มีสภาพดี ให้ ได้ ใช้ ประโยชน์
อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้ ส้ นิ เปลืองสูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
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บทกาหนดโทษ
กรณีท่ฝี ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
ให้ พิจารณาไปตามโครงสร้ างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ ให้ แต่ละ
ฝ่ ายเป็ นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้ น และสรุปเรื่องส่ง ต่อให้ ผ้ ูบังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
เพื่อตัดสินความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นรุนแรง
และก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้ นสังกัด ก็ให้ นาเรื่องเข้ าสู่ฝ่ายบริหารของ
บริษัท เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุปและกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
1) ตักเตือนด้ วยวาจา
2) ตักเตือนด้ วยหนังสือ
3) ตัดค่าจ้ าง
4) พักงาน
5) เลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6) ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ตระหนั กและให้ ค วามสาคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การกากับ ดู แ ลกิ จ การ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต้ องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้ าที่ตามข้ อบังคับบริษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว บริษัทจึงได้ กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อเน้ นถึงบทบาท
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ สอดคล้ องกับหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการของบริษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้ องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.3 คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง จากกรรมการที่ไ ม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารเป็ นประธาน
กรรมการ
1.4 คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท าหน้ า ที่เ ป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นกรรมการหรือไม่กไ็ ด้
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
2.1 กรรมการบริษัทต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติมหาชน
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้ องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับการไว้ วางใจในการบริหารกิจการที่มหาชน
เป็ นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 มีความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริ ษัท และสามารถอุทิศเวลาได้ อ ย่ า งเต็มที่ในการปฏิบั ติหน้ าที่ตามความรั บผิ ดชอบ ซึ่ งจะ
พิจารณาโดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุและความสามารถเฉพาะด้ านอื่นๆ
2.3 มี ภ าวะผู้ น า และสามารถควบคุ ม การด าเนิ น การของผู้ บ ริ ห ารได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
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3.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
3.1 ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัท และให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
3.2 มีหน้ าที่กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับควบคุมดูแล
ให้ ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป นระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3.3 รั บ ผิดชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยสม่ า เสมอ ดาเนิ น งานโดยรั กษาผลประโยชน์ ของผู้ ถือหุ้ น มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
3.4 คณะกรรมการบริษัทต้ องมี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้ จริง
3.5 ประเมินการปฏิบัติงานและพิ จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตามที่
กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนนาเสนอ เพื่ อน าเสนอต่ อผู้ถือหุ้ น ในการพิ จารณา
อนุมัติ
3.6 รั บผิดชอบต่ อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้ มีความตั้ งใจและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
3.7 กากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดเป้ าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล
3.8 กากับดูแลให้ มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
3.9 กากับดูแลให้ ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.10 พิ จารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่ น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่
อานาจการบริหารการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
3.11 กาหนดอานาจและระดับการอนุ มัติในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
งานของบริษัทให้ คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
โดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจการดาเนินการ และให้ การทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
3.12 จั ดให้ มีระบบั ญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบั ญชี ท่ีเชื่ อถื อได้ รวมทั้งดู แลจั ด ให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
3.13 ให้ ความเห็น ชอบในการเสนอแต่ งตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และพิ จารณาค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจาปี เพื่ อ
นาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุ มัติแต่งตั้ง
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3.14 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญต่างๆ ตามนโยบาย
ข้ อพึงปฏิบัติท่ดี ีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.15 กากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
3.16 คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบัติงานด้ วยตนเองและประเมินผลปฏิบัติงานโดยรวม
4.

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั และวาระการดารงตาแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้ วิธอี อกเสียงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน
หรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ท่ปี ่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้
ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ 3.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ
เพื่อให้ ผ้ ูใดมากน้ อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ.มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NONCUMULATIVE เท่านั้น)
4.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ู
เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4.4 ให้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจกาตาแหน่งตาม
ข้ อ นี้ จะเลื อ กตั้ ง ให้ เ ข้ า รั บ ต าแหน่ ง อีก ก็ไ ด้ นอกจากพ้ น ตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ น จากตาแหน่งอีกเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน
(ง) ที่ประชุมมีมติให้ ออก
(จ) ศาลมีคาสั่งให้ ออก
4.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจกาตาแหน่งให้ ย่ นื ใบลาออกของตนให้ ท่นี ายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
4.6 กรรมการของบริ ษัทที่จ ะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษั ทอื่น ต้ องรั บ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
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5.

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างน้ อย
ทุ ก 3 เดือ น ในการประชุ มกรรมการต้ อ งแสดงความเห็น และใช้ ดุ ล ยพิ นิ จอย่ า งเป็ นอิ ส ระ
กรรมการควรเข้ า ประชุ ม ทุ ก ครั้ ง นอกเหนื อ จากมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ ง ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่ ว งหน้ า บริ ษัทต้ อ งรายงานจ านวนครั้ งที่เ ข้ า ร่ ว มประชุ มของ
คณะกรรมการไว้ ใ นรายงานประจ าปี ซึ่ ง ในการประชุ ม คณะกรรมก ารแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้ า เลขานุ การคณะกรรมการต้ องจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ ทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ น
การล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันและเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และ
ฝ่ ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า และเอกสารดังกล่ าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพี ยงพอ
ต่อการตัดสินใจ และใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
จะต้ องเป็ นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่งต้ องมีเนื้อหา
สาระครบถ้ ว น และเสร็จ สมบู ร ณ์ ภายใน 15 วั น นั บ ตั้งแต่ วั น ประชุ มเสร็จสิ้น เพื่ อเสนอให้
ประธานคณะกรรมการลงนามและต้ องจัดให้ มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษา
ความลับได้ ดี
5.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ น
สาคัญ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุ มออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้
ในรายงานการประชุม
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ตระหนักถึ งความสาคัญ ของระบบการกากับ ดู แ ล
กิจการที่ดีจึงได้ พิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยคณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระทา
หน้ าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้ มีความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎหมาย สอดคล้ องตามระเบียบ
การปฏิบั ติ ง านที่ดี การบริ ห ารกิ จ การด าเนิ น ไปอย่ า งเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้ าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทร่ วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้
มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้ อกกาหนดที่เกี่ยวข้ อง สร้ างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ูลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียว่าได้ มี
การตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึ งเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้
ดังต่อไปนี้
1.
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้ องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
1.3 ให้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ ง เป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 ให้ ผ้ ูจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
2.2 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ผู้ถือหุ้ นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัท ทั้งนี้
นับรวมถึงการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมบริษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ ืนคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้ องห้ าม
ดั งกล่ า วไม่ ร วมถึ งกรณี ท่ีก รรมการอิ สระเคยเป็ นข้ า ราชการหรื อ ที่ป รึ ก ษาของส่ ว น
ราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลั ก ษณะที่เ ป็ น บิ ดามารดา คู่ สมรส พี่ น้ อ ง และบุ ตร รวมทั้งคู่ ส มรสของบุ ตร ของ
ผู้ บ ริ หาร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มีอานาจควบคุ ม หรื อ บุ คคลที่จ ะได้ รั บ การเสนอเป็ น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้ นที่มีนัย หรื อผู้ มี
อ านาจควบคุ ม ของผู้ ท่ีมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลัก ษณะดังกล่ า วมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ย่ ื น คาขออนุ ญ าตต่ อ สานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ของผู้ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่มี นั ย ผู้ มี อ านาจ
ควบคุมหรื อหุ้ นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมีลักษณะดังกล่ า วมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ย่ ื น คาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมการให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ป รึ กษา
กฎหมายหรื อ ที่ปรึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ งได้ รับค่ าบริ การเกิน กว่ า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุ ม
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บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทาง
วิชาชีพนั้น เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่ า งเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขัน ที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มี
ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้ นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถให้ ความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของบริษัท
(10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม บริษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
3.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ ม่ันใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบั ญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบ
จัดทารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจาปี
3.2 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้ มีความเหมาะสมและมีป ระสิทธิผล และพิ จารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ าย เลิกจ้ าง
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่งสาคัญ
พร้ อมทั้งนาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ น
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับ ผู้ สอบบั ญ ชี ภายนอก และผู้ จั ดการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน
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3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัท
พิ จารณาคัดเลื อก และเสนอแต่ งตั้งบุ คคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้ า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธกี ารและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อ มูลของบริ ษัทในเรื่ อง
ดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน ทั้งนี้ เพื่อให้ ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
สอบทานให้ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อย
ปี ละ 4 ครั้ง
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี้
3.9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
3.9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3.9.3 ความเห็น เกี่ยวกับ การปฏิบั ติตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
3.9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
3.9.5 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
3.9.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
3.9.7 ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
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3.10
3.11

3.12
3.13

3.14
3.15

4.

3.9.8 รายการอื่นที่เ ห็นว่ าผู้ ถือ หุ้ นและผู้ ลงทุ นทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ า ที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ร่ วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้ า ที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุ มหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรือจาเป็ น
ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรือให้
คาปรึกษากรณีจาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล
การประเมินพร้ อมทั้งปั ญหา, อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริษัททราบทุ กปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
4.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้ นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
โดยควรแจ้ งเป็ นหนังสือล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ งเรื่องการลาออกพร้ อมสาเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบ ในกรณีท่กี รรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น
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4.3

จากต าแหน่ ง ต้ อ งรั ก ษาการในต าแหน่ ง เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไปก่ อ นจนกว่ า คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่ างลงเพราะเหตุอ่ ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่ งตั้งบุ คคลที่มีคุณ สมบั ติครบถ้ ว นขึ้ น เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
ภายใน 90 วัน เพื่ อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
โดยบุ คคลที่เ ข้ า เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ ในตาแหน่ งได้ เพี ยงวาระที่ยังเหลื อ อยู่ ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5.

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
5.1 ให้ มีการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน และเรื่ องอื่นๆ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครั้ ง โดยกาหนดให้ เรี ยกประชุ มก่อนมีการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุม
เป็ นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
5.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมาก
เป็ นสาคัญ กรณีท่คี ะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ ว ยให้
นาเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุ มต่ อที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไปทราบทุกครั้ง
5.5 ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายเป็ นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
6.2 ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี ส าระส าคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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7.

รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่ า งมี
สาระส าคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน และได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น กั บ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ วว่าต้ องดาเนินการปรับปรุง แก้ ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่
กาหนดไว้ ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ า มีการเพิ กเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไ ข
ดังกล่ าวโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานสิ่งที่พ บ
ดังกล่าวโดยตรงต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้

การรายงานของบริษทั จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.1 รายงานมติ ท่ีป ระชุ มคณะกรรมการรบริ ษัทถึงการแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้ อมนาส่งแบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์
7.1.2 น าส่ ง หนั ง สือ รั บ รองและประวั ติข องกรรมการตรวจสอบพร้ อ มรายงานมติ แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
7.2 การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
7.2.1 รายงานมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสมาชิ ก กรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2 นาส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบสาหรับยกรรมการตรวจสอบที่
ได้ รับการแต่งตั้งใหม่พร้ อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
7.3 รายงานมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหหน้ า ที่ แ ละขอบเขตการ
ด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท เอทีพี 30 จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการควบคุ ม การ
บริ หารงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายจึงพิ จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงขึ้นโดยให้ มี
อานาจหน้ าที่ ดังนี้
1.
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะถู ก แต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้มีความเข้ าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน้ อย 3 ท่าน
และต้ องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน
1.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
1.3 กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงให้ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.4 กาหนดให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้ องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็ นหัวหน้ าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร
2.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.1 กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2.2 กากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานด้ านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้ องกับ
กลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
2.3 พิ จ ารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์ ก ร และให้ ข้อ คิ ดเห็น ในความเสี่ยงที่อ าจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทา และการพั ฒนาระบบการ
จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมการรั บทราบ และในกรณีท่มี ีปัจจัยหรือ
เหตุการณ์สาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
2.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.6 ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3.

วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดารง
ตาแหน่ งของการเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ วอาจได้ รับ การแต่ ง ตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งได้ อกี

4.

การประชุม
กาหนดให้ มีการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงอาจเรี ยกประชุ ม เพิ่ มเติ มตามที่เ ห็น สมควร หรื อ เมื่อมีการร้ องขอจาก
กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัทให้ พิจารณาประเด็นปั ญหาที่จาเป็ นต้ องหารือ
ร่วมกัน

5.

การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขอย่างมีนัยสาคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท รวมถึงปั จจัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรในอนาคต
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษั ทให้ เป็ นไปตาม
นโยบายจึงพิ จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ)เพื่อดูแล
รับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ ง
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ และพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาก่ อ นที่จ ะน าเสนอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มัติ รวมทั้งพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและ
รูปแบบค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
1.
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้ วยกรรมการ
และผู้บริหารอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้ อง
เป็ นกรรมการอิสระ
1.2 กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.1 มีคุณสมบัติแ ละไม่ มีคุณ สมบั ติตามกฎหมายว่ าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง
2.2 กรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระต้ องมีความเป็ นอิสระตามหลักาการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
2.3 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้ า ที่ใน
ฐานะกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้ าที่

3.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1 การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
3.1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
3.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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3.2

3.1.3 พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท
ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3.1.4 ปฏิบัตกิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.1.5 ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปฏิบัติงานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน
3.2.1 จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3.2.2 ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ จ าเป็ นและเหมาะสมทั้ ง ที่ เ ป็ นตั ว เงิ น และมิ ใ ช่ ตั ว เงิ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ให้ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ ายกัน และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากกรรมการ
เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาและนาเสนอต่ อ ที่ประชุ มผู้ ถือ หุ้ นเพื่ อ ขอ
อนุมัติ
3.2.3 รายงานนโยบาย หลั ก การและเหตุ ผ ลของการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (56-2)
3.2.4 ปฏิบั ติก ารอื่น ใดที่เ กี่ยวข้ องกับการก าหนดค่ า ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย โดยฝ่ ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรือนาเสนอข้ อมูลและ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ บรรลุตามหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย

4. วาระการดารงตาแหน่ง
4.1 ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้ นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการสรรหาฯ พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาฯ ตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.2

(ง) พ้ นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
(จ) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ ออก
คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อ 4.1
หรื อ ข้ อ 4.1 (ง) ได้ โดยบุ ค คลที่ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เข้ า เป็ นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทน ทดแทนตามข้ อ 4.1 (ง) จะอยู่ ในตาแหน่ งได้ เ พี ยงเท่าวาระที่ยังเหลื ออยู่ ของ
กรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

5

การประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ ต้ องประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง และอาจจัดให้ มีการประชุ มเพิ่ มเติมตามที่
ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
6

การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประชุมหรือรายงาน
อื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุ ม การ
บริหารงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายจึงได้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นโดยให้ มีอานาจหน้ าที่
ดังนี้
1.
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.1 ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
1.2 ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกันไม่ น้ อย
กว่า 3 คน ร่วมกันเป็ นคณะกรรมการบริหาร
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และ
สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้ าที่

3.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
3.1 ทาหน้ าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ไว้ และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ห ารต้ องมี ค ณะกรรมการเข้ าร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อยก ว่ า กึ่ ง หนึ่ งของ
กรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากที่
ประชุ ม และคะแนนเสี ย งดั ง กล่ า วที่ นั บ ได้ อ ย่ า งน้ อยกึ่ ง หนึ่ ง จากคะแนนเสี ย งของคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด
3.2 พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี และขั้ น ตอนในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และควบคุ ม ดู แ ลการใช้ จ่ า ยตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว
3.3 พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ เหมาะสม เพื่ อประโยชน์ของบริษัท
3.4 พิ จ ารณาอนุ มัติก ารลงทุ น และกาหนดงบประมาณในการลงทุ น ตามอานาจในคู่ มืออานาจ
ดาเนินการ
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พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอานาจในคู่มืออานาจการดาเนินการ
รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รวมถึ ง จั ด ท ารายงานทางการเงิ น ที่น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
3.7 พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
3.8 พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3.9 กากับดูแลให้ มีข้ันตอนให้ ผ้ ูปฏิบัติงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อ
การกระทาผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และกรณีท่เี หตุการณ์ดังกล่าวมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่ อพิ จารณาแก้ ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร
3.10 ด าเนนการใดๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ ตามความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
3.11 การดาเนินการนาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้ รับการลงมติ และ/หรือ
อนุ มัติจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริหาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุ มั ติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่ว นได้ เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
3.5
3.6

4.

วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่งเมื่อ
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว อาจได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอีก
5.

การประชุม
5.1 กาหนดให้ มีการประชุ มคณะกรรมการบริ หารอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้ มีการ
ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร
5.2 ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นกรณีพิเศษได้ หากเห็นว่า
จาเป็ นหรือมีการร้ องขอจากผู้บริหารระดับสูง หรือประธานกรรมการบริษัทเมื่อมีระเบียบวาระ
จาเป็ นที่ต้องหารือร่วมกัน
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6.

การรายงาน
คณะกรรมการต้ องรายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจา และรายงาน
ผลการปฏิบัติหน้ าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบในรายงานประจาปี

หน้ า 24

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรของกรรมการผูจ้ ัดการ
1.

การสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ
“กรรมการผู้ จั ด การ” แต่ ง ตั้ ง มาจากการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง จากกรรมการบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
2.

คุณสมบัติของกรรมการผูจ้ ดั การ
2.1 คุณสมบัติท่วั ไป
2.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.1.2 สามารถทางานให้ แก่บริษัทได้ เต็มเวลา
2.1.3 ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
2.1.4 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
2.1.5 ไม่เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก ไม่ว่าจะได้ รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้ นแต่ เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้ นโทษหรือพ้ น
ระยะเวลาการรอการลงโทษ
2.1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้ าที่
2.2

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ใน
การบริหารองค์กร
2.2.2 มีวิสยั ทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้ านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการด้ านการขนส่ง
2.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ
ภาวะผู้นา และมนุษย์สมั พันธ์ดี
2.2.4 สามารถติดต่อประสานงานได้ ดีท้งั ภายในและภายนอกองค์กร
2.2.5 มีความรู้และความชานาญในการบริหารองค์กรให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการและบริการที่ดี
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3

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
3.1 ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริหารงานประจาวันของบริษัท
3.2 ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง
การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3.3 เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร
คาสั่ง หนังสือแจ้ งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มืออานาจดาเนินการ
3.4 มีอานาจจ้ าง แต่งตั้ง โยกย้ ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้ มีอานาจปลดออก ให้ ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มืออานาจการดาเนินการ
3.5 มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
3.6 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือกรรมการบริษัท
3.7 ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุ มัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขั ดแย้ ง (ตามที่นิ ยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ใน
ลั ก ษณะอื่ น ใดขั ด แย้ ง กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นการอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่ าว ตามที่ข้อบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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กฎบัตรของเลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริษัท เอทีพี จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษั ทขึ้นเพื่อทาหน้ าที่ช่วยสนับสนุ นกิจกรรมา
ด้ านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้ คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี ที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัท ไว้ ดังต่อไปนี้
1.
คุณสมบัติของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งเลขานุ การบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เลขานุ การบริษัทอาจเป็ นบุคคล
เดียวกันกับเลขานุการคณะกรรมการบริษัทก็ได้
2.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษัท ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อ สัตย์สุจริต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัทไว้ โดยเฉพาะ ดังนี้
1) ให้ คาแนะนาเบื้องต้ นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ของบริษัทที่บริษัทต้ องปฏิบัติตาม ดูแลให้ การดาเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไป
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับกฎหมาย และข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริษัท
3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้ มีการปฏิบัติ
ตามมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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5) จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้ อมทั้งจัดส่งสาเนา
รายงานการมีส่วนได้ เสียให้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทา
การนับแต่วันที่บริษัทได้ รับรายงานนั้น
7) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หลักในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษัท ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทั้งต้ อง
ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผ้ ูถือหุ้นโดย
1) การตัดสินใจต้ องกระทาบนพื้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2) การตัดสินใจได้ กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้ เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3) กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
4) กระทาการที่มีจุดมุ่ งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอั นเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับ
ประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
หรือใช้ ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลัก
ปฏิบัติท่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6) ไม่เข้ าทาข้ อตกลงหรื อ สัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้ าของบริษัท ทั้งยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานใน
หน้ าที่ของตน
กรณีทีเ่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้
แนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีเลขานุ การบริ ษัท พ้ นจากตาแหน่ งหรื อไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
1) ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัท
คนเดิมพ้ นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้
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2) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี อ านาจมอบหมายให้ ก รรมการท่า นหนึ่ งท่า นใด ปฏิบั ติหน้ า ที่แ ทนใน
ช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้
3) ประธานกรรมการแจ้ งชื่อเลขานุ การบริ ษัท ต่อสานักงานกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
4) ดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม
ข้ อ 1. และ 2.
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้ กั บกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้ มี
การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ กรรมการที่เข้ ามาใหม่ได้
รับทราบและเข้ าใจถึงประวัติความเป็ นมา โครงสร้ างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล
ประกอบการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ตลอดจนขอบเขตหน้ า ที่ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้ เลขานุ การบริ ษัทนาเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้ าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ข้ อบังคับบริษัทฯ
โครงสร้ างการลงทุน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตร
การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริษัท
ให้ แก่กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งเป็ นครั้งแรก
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การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องในการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เป็ นต้ น ได้ เข้ ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่า เสมอและต่อเนื่ อง เพื่อเสริมสร้ างความรู้
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การประเมินผลปฏิบตั ิงานประจาปี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจั ดให้ มีก ารประเมิน งานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และ
รายบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยส่งให้ เลขานุการบริษัทสรุป และนาเสนอผลการ
ประเมินต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่ มประสิทธิภาพการทางาน โดยแบ่ ง
หัวข้ อการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1.
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)
1.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
1.4 การทาหหน้ าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่อยทุก
คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติ
หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จั ดทาขึ้นตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความ
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รั บ ผิ ด ชอบตามกฎบั ต รของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด โดยในส่ ว นแบบประเมิ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบนั้น ได้ มีการประเมินแนวทางปฏิบัติท่ดี ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for
Audit Committee) ที่จัดทาโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ สมาคมส่ งเสริ มสถาบั น กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดย
กาหนดหัวข้ อการประเมิน ดังนี้
1.
2.
3.

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก
ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาด
ที่ใกล้ เคียงกับบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนและรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้ ดัชนีช้ ีวัดต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับ
อัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี ซึ่งจะสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานของบริษัท
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ความเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้ องกับ
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้ องเหมาะสมกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท สาหรับผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน อันได้ แก่ เงินเดือน รวมรายได้
อื่นๆ เช่น โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้ มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับพนักงานของ
บริษัทที่สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้ แต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด เป็ น
ผู้จัดการกองทุน บริ ษั ทจะจ่ ายเงินสมทบ เข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ให้ กับพนักงานตามที่
กฎหมายกาหนด และจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
รวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปี
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นโยบายการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ บรรลุเจตนารมณ์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ จัดทาและนานโยบายการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
1.

ข้อห้ามในการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติตามข้ อห้ ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
การใช้ ข้ อ มู ล ภายใน ซึ่ ง ก าหนดไว้ ใ น พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ ฯ มาตรา 241 “ในการซื้ อหรื อ ขายซึ่ ง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ท่ซี ้ ือขายในศูนย์ซ้ ือขายหลักทรั พย์
ห้ ามมิให้ บุคคลใดทาการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้ บุคคลอื่น ซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อหรือเสนอขาย ซึ่ง หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ท่ซี ้ ือขายในศูนย์ซ้ ือขาย
หลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเป็ นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัย
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ยี ังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้
ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ื น
หรือนาข้ อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิ ดเผย เพื่อให้ ผ้ ูอ่นื กระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”
2.

ช่วงเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.1 ห้ ามบุคคลที่บริษัท กาหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย
“งบการเงินประจารายไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่บริษัท จะกาหนดเป็ นครั้งคราว
2.2 ในสถานการณ์ พิ เ ศษ บุ คคลที่บ ริ ษัทก าหนดอาจขายหลั ก ทรั พ ย์ ของกลุ่ มบริ ษัท ในระหว่ า ง
ช่วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงิน
อย่างรุนแรง หรือต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ คาสั่งศาล
โดยต้ องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
(1) ประธานกรรมการ (กรณีผ้ ูขายเป็ นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผ้ ูขายเป็ นประธานกรรมการ)
(3) ผู้บริหารสูงสุด (กรณีผ้ ูขายเป็ นบุคคลที่บริษัทกาหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ
บริษัท) ทั้งนี้ ให้ จัดส่งสาเนาบันทึกดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริษัทด้ วย
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(4)

3.

เลขานุ การบริ ษัทจะประกาศช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรั พย์ให้ บุคคลที่บริ ษัทกาหนด
ทราบเป็ นการล่วงหน้ า

การรายงานการถือหลักทรัพย์
3.1 การรายงานครั้ งแรก: กรรมการ ผู้ บ ริ หาร และผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษัทฯ มี หน้ า ที่ต้อ งจั ด ท า
รายงานการถือหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1
(เอกสารแนบ 1) ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่งให้ สานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือวันปิ ดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มี ห น้ า ที่ต้ อ งจั ด ท าแบบรายงานการ เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ามแบบ 59-2 ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และนาส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59

ข้อยกเว้น:
การเปลีย่ นแปลงการถื อ หลัก ทรัพ ย์ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ไม่ ตอ้ งจัดทํา แบบรายงานการเปลี ่ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2
การเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
การเสนอขายหุน้ หรือการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซื้อหุน้ หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Warrants) ที ่
ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ
ได้รับ หลัก ทรัพ ย์จ ากโครงการร่ ว มลงทุน ระหว่า งนายจ้า งและลูก จ้า ง (Employee Joint Investment
Program “EJIP”)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4.

การซื้ อขายหลักทรัพย์ทีไ่ ม่เข้าข่ายการซื้ อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับ ใช้ ในกรณีการเข้ าถือหลักทรั พย์หรื อรั บคาเสนอซื้อหลักทรั พย์เพื่ อครอบงา
กิจการ (Tender Offer)
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บทลงโทษกรณีฝ่าฝื น
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กาหนดว่า “กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผ้ ูใดฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้ าแสนบาท) และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ อง”
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แผนสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง จะนามาซึ่งความเติบโตและก้ า วหน้ าขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นบริ ษัทจึงได้ เริ่ มจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งขึ้น โดยได้ กาหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ ม่ันใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตาแหน่งขององค์กร
ต่อไปในอนาคต
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นโยบายการกากับและดู แลกิจการทีด่ ี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ บริษัทมีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้ อพึงปฏิบัติท่ดี ีสาหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบี ยน กฎ ระเบี ยบ และแนวปฏิบั ติท่ีเ กี่ยวข้ อ งของตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย และสานั กงาน
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็ นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้ างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และมุ่งมั่นที่จะกากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสาคัญของการ
กากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1: สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Right of Shareholders)
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กับ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่า เทีย มกัน ซึ่ ง สิท ธิข องผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมสิทธิพ้ ืนฐานต่างๆ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ท่ถี ืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับ
ข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมการประชุมเพื่อ ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีรผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การ
กาหนดหรือแก้ ไขข้ อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ
พื้ นฐานดังกล่ าวแล้ ว บริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความ
สะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อ มู ลประกอบวาระการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ล่ วงหน้ า ในเว็บ ไซด์ของบริ ษัทก่อนจั ดส่ง
เอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้ อมูลประกอบการประชุม
อย่างครบถ้ วน รวมถึงแจ้ งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีท่ีผ้ ู ถือหุ้ นไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือหุ้ นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบ
ใดที่บริษัทได้ จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้ น รวมถึงในการประชุ ม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นได้ ซักถาม
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4)
5)

แสดงความคิ ด เห็น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้ อย่ า งเต็ม ที่ แ ละเป็ นอิ ส ระ โดยบริ ษั ท จะให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ูถือหุ้น
กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุ มเว้ นแต่กรณีท่มี ีเหตุจาเป็ น เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้ นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
เมื่อ การประชุ มเสร็จ สิ้น บริ ษัทจะจั ดทารายงานการประชุ มเพื่ อแสดงข้ อมู ลอย่ า งถู กต้ อง ครบถ้ วน
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitablle Treatment of Shareholders)
บริ ษัท มีแนวทางการปฏิบั ติต่อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ กรายการ ทั้งผู้ ถือหุ้ น ที่เป็ นผู้ บริ หารและผู้ ถือ หุ้ น ที่ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ าง
ความมั่นใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษัทจะดูแลและใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับการปฏิบัติและปกป้ องสิทธิข้นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการล่ วงหน้ า ในวั น และเวลาอัน ควร รวมถึ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ที่ไม่ สามารถเข้ า ประชุ มด้ วยตนเอง
สามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
ทั้งนี้การดาเนินการประชุม จะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุ มที่มี ซึ่งบริ ษัทจะ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม
หากไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อน
ตัดสินใจ
บริษัทได้ กาหนดมาตรการป้ องกันกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
หาประโยชน์แก่ตนเองหรือ ผู้อ่ ืนในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อักษร และได้ แจ้ งแนวทาง
ดังกล่ าวให้ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแ ลในการนาข้ อมู ลภายในไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ใน
กรณีท่มี ีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ ผ้ ูบริ หาร
สูงสุดเป็ นผู้ พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ บริ ษัทยังได้ แจ้ งให้ กรรมการและ
ผู้บริหารทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสาหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 3: บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้
ลงทุน เจ้ าหนี้ และชุ มชนที่บริ ษัทตั้งอยู่ เป็ นต้ น ผู้ มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการดู แลจากบริ ษัทตามสิทธิท่ีมี ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียตามกฎหมายหรือตาม
ข้ อตกลงที่มี บริษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียตามบทบาทและ
หน้ าที่ท่มี ีในการสร้ างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึง
สร้ างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ กับกิจการ และสร้ างผลประโยชน์ ท่เี ป็ นธรรมให้ กับทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริษัทยัง
จัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียใน
การสร้ างความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
1)
ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการ
พั ฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างตอเนื่อง รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษา
สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตพนักงานเป็ น
สาคัญ
2)
การซื้อสินค้ าและบริการจากลูกค้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ท่จี ะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ าย
3)
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงที่มี
4)
การเอาใจใส่แ ละรั บ ผิดชอบต่ อ ลู กค้ า มีความรั บ ผิอดชอบต่ อลู กค้ า ทั้งด้ า นคุ ณ ภาพสิน ค้ า และการ
ให้ บริการที่ดีและได้ มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสาคัญกับการกาหนดราคา
ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาที่มี
5)
การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธกี ารไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้ า
6)
ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมใกล้ เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม รวมถึงการให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อ
ชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับบริษัท ทั้งข้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส โดย
เปิ ดเผยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่เ ข้ า ถึ งข้ อ มู ลได้ ง่า ย มีความเท่า เทียมกัน และน่ า เชื่ อถือ เป็ นไปตามช่ อ งทางที่
กฎหมายกาหนด ซึ่ งข้ อมู ลสาคัญ ที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อ มู ลที่ไ ม่ใช่ ข้อมู ล ทาง
การเงิ น ต่ า งๆ ที่อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรอง
โดยทั่วไป และผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญชี ท่ีเป็ นอิสระ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บรองจากคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งวใสในการ
ดาเนิ นธุรกิจ ได้ แก่ เปิ ดเผยข้ อมู ลปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ
จานวนครั้งของการประชุ มและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุ มในปี ที่ผ่านมา เปิ ดเผยนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงาน
นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้ อมูลต่างๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลสู่สาธารณะผ่ า นช่ อ งทางสานั ก งานกากับ หลั ก ทรั พย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ หรื อตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยแล้ ว บริษัทจะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซด์บริษัทด้ วย
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
ซึ่งสามารถนาประสบการณ์ท่มี ีมาพั ฒนาและกาหนดนโยบายที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็ นอิสระในการตั ดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม และมีหน้ าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายบริษัท รวมถึงการกากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึงบริ ษัทมีคณะกรรมการ
จานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริหารจานวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
จานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้ง
คณะ นอกจากนี้บริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกาหนดขอบเขตและอานาจการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้ อยู่ในระดับที่สามารถจู งใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามรถ
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กับค่าตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้ อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่ อปฏิบัติหน้ าที่ตามความรั บผิดชอบอย่างเต็มที่และเพี ยงพอ
รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้ าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีท่มี ีเหตุจาเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เพี ยงพอต่อผู้ ถือหุ้ น ผู้
ลงทุนและผู้ท่เี กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่ง
รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมู ลที่มีผลกระทบต่ อราคา
หลักทรั พย์ของบริ ษัท ตามหลั กการกากับดู แลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมู ลข่ าวสารต่างๆ เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้ น ผู้
ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภายหลังการนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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นโยบายสาคัญและการติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
บริษัทจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่
สาคัญญโดยประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อควบคุ มให้ การทางานเป็ นไป
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธกี ารตามที่บริษัทกาหนด
1.
นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทกาหนดให้ มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ปี 2556 – 2560 โดยการใช้ บริการของ
สานักตรวจสอบภายนอก และบริษัทจัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อกากับดูแลการทางานใน
ด้ านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบโดยมี หน้ า ที่ในการให้ คาปรึ ก ษาและตรวจสอบ
ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่ อให้ แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้ จัดให้ มีข้ ึนอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้
2.

นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศด้ าน
การเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่น อย่างครบถ้ วนและเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท
ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้ องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด
เข้ าใจง่ายและโปร่งใส และต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทั้งในด้ านบวกและด้ านลบ ระมัดระวังไม่ให้
เกิดข้ อสับสนในข้ อเท็จจริง รวมทั้งจัด ให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบริษัท
3.

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
บริ ษัทให้ ความสาคัญ ต่ อการทารายงานทางบั ญชี การเงิน ซึ่ งต้ องถู กต้ องสมบู ร ณ์ตามความเป็ นจริ ง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐ และผู้ท่เี กี่ยวข้ องอื่นๆ ดังนั้นจึงกาหนดให้
บุคคลากรทุกระดับจะต้ องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบบั ญชี การเงิน และการ
ควบคุ มภายใน รวมถึ งข้ อ ก าหนดทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท และหลั ก การบั ญ ชี ท่ียอมรั บ ทั่วไปอย่ า ง
เคร่งครัด ดังนี้
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3.1

3.2

ความถูกต้ องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้ องถูกต้ องครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยไม่มีข้อจากัดหรื อข้ อยกเว้ นการบึนทึกรายการตามความเป็ นจริง ตามมาตรฐานการ
บัญชีท่เี ป็ นที่ยอมรับ และตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจครบถ้ วนและเหมาะสม
รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้ องมีความถูกต้ องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับ
ทั่วไป และเป็ นไปตามระเบียบการบัญชีและการเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้ องตระหนักถึง
ความถู ก ต้ อ งของรายการบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริ หาร และพนั กงานที่มี หน้ า ที่รั บ ผิ ดชอบในรายการทางธุ ร กิ จ ใน
ขั้นตอนต่างๆ

4.

นโยบายด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บุ คลากรทุกระดับจะต้ องปฏิบัติตามระเบี ยบ และข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกาหนดไว้ จะต้ องมีความระมัดระวังใน
การสอบทานอย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผู้ท่รี ับผิดชอบ ว่าได้ ถือปฏิบัติตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
5.

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท มี น โยบายที่จ ะให้ พ นั ก งานและผู้ ป ฏิบั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อั น
ประกอบด้ วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้ อมูล ระบบซอฟท์แวร์ท่ใี ช้ ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้ อมูลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้ อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้ มข้ อมูล และข้ อมูลบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติท่เี กี่ยวข้ อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจ
ของบริษัท จึงกาหนดให้ ถือปฏิบัติ ดังนี้
5.1 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในทุกด้ านของงานพร้ อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ให้ มีความรู้ความสามารถที่ทนั สมัย
5.2 พนักงานจะต้ องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้ องไม่กระทา
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี
5.3 ข้ อมูลที่ได้ บันทึกผ่านและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็ นคามรับผิดชอบของ
เจ้ าของข้ อมูลนั้นๆ ที่จะต้ องดูแลไม่ให้ เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
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5.4
5.5
5.6

5.7

ใช้ ซอฟท์แวร์ท่ถี ูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน
การนารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งาน จะต้ องได้ รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่
กาหนดไว้
เจ้ า ของข้ อ มู ลจะต้ อ งป้ องกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้ อมู ล ที่สาคั ญ ทางธุ ร กิจของ
ตนเองจากการเข้ าถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทาลาย เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกจของ
บริษัทจะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้ท่มี ีหน้ าที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้ รับการมอบหมายจากบริ ษัท มีหน้ าที่
ต้ องกาหนดมาตรการในการควบคุมและป้ องกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความมั่นคง
และปลอดภัย รวมทั้งต้ องติดตามให้ บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดโดยเคร่งครัด

6.

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
บริษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ อง
รับทราบ ทาความเข้ าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้ อปฏิบัติท่กี าหนดไว้ ในคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด ผู้บริหาร
ทุกระดับในองค์กรจะต้ องรั บผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะดาเนินการให้ พนักงานภายใต้ สายบั งคับ
บัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรรณของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานผู้ใดกระทาผิดหลักการการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการ
กระท าที่เ ชื่ อ ได้ ว่ า ท าผิ ด กฎหมาย กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ บริ ษั ท จะส่ ง เรื่ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ
ดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรือหลัก การกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ ใน
คู่มือนี้ ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรียนหรือข้ อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
สูงสุด หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อ
คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรียนดังกล่าว
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นโยบายการทารายการระหว่างกัน
มาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
กรณีท่มี ีรายการระหว่ างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่ว นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้ อตกลง
ทางการค้ าในลั กษณะเดี ยวกันกับ ที่วิญ ญูชนพึ งกระทากับ คู่ สัญญาทั่ว ไปในสถานการณ์เ ดี ยวกัน ด้ วยอานาจ
ต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องและมี
เงื่อนไขการค้ าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริษัทสามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้ พิจารณาอนุมัติและจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรั บ กรณี ท่ีมีร ายการระหว่ า งกัน ไม่ เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจั ดให้ มีความเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้ น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ูประเมินราคา
อิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่ าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทหรื อผู้ถือหุ้ นตามแต่กรณีเพื่ ออนุ มัติรายการดังกล่ าวก่ อนเข้ าทารายการ ทั้งนี้ บริ ษัทจะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ วบริษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุ มัติการทา
รายการระหว่ างกันดังกล่ าว ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ หรือข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ท่อี าจมีความขัดแย้ งหรือมีส่วนได้
เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ นต้ องท ารายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัท บริษัทจะกาหนดเงื่ อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ น
ราคาตลาดซึ่ งสามารถอ้ างอิงเปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ประเภทเดียวกันที่บริ ษัท
กระทากับบุคคลภายยนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกันดังกล่ าว ในกรณีท่คี ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ูประเมินราคา
อิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่ าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทหรื อผู้ถือหุ้ นตามแต่กรณีเพื่ ออนุ มัติรายการดังกล่ าวก่อนเข้ าทารายการ ทั้งนี้ บริ ษัทจะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ วบริษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้การพิ จารณาอนุ มัติการทา
รายการระหว่ างกันดังกล่ าว ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ หรือข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ้น
และกรรมการจะต้ องไม่อนุ มัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทและจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่ง
บริษัทจะต้ องฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริ ษัทย่อย และ
ตามมาตรฐานบัญชีกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่ งครัด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
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นโยบายต่อต้านการให้สนิ บนและการคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีนโยบายต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทจะ
ไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่ น ทั้งทางตรงและทางอ้ อ ม และมุ่ งมั่นที่จ ะนาระบบที่มี
ประสิทธิผลมาใช้ ในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้ / รับ
สินบนแก่/ จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริษัท ทั้งทางตรง
และทางอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาหรือคงไว้ ซ่ึงธุรกิจ หรือข้ อได้ เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้ านการให้ สนิ บนและ
การคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้ กาหนดเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้ านการสินบนและการคอร์รัปชั่ นของบริษัท
โดยครอบคลุม ในเรื่องต่อไปนี้
1.
ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดาเนินการหรือยอมรับหรือให้
การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทใน
สายธุรกิจสินค้ าอุปโภค/ บริโภค รวมถึงผู้รับจ้ างหรือผู้รับจ้ างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดให้ มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้ อกาหนด ข้ อบังคับ ประกาศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2.
มาตรฐานการต่อต้ านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมา
ช่ วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่ อให้ การดดาเนินการด้ านการต่อต้ าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3.
บริ ษัทพั ฒนามาตรการการต่อต้ านทุจริ ตคอร์รัปชั่นให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลัก
ปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
และคอร์รัปชั่นและนามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
4.
บริ ษัทไม่ กระทาหรื อสนั บ สนุ น ให้ สินบนในทุ กรู ปแบบ ทุ กกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้ การดู แ ล รวมถึงการ
ควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ ของขวั ญทางธุรกิจและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการไม่
เหมาะสม
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5.
6.

7.
8.

บริ ษัทจั ดให้ มีการควบคุ มภายในที่เ หมาะสม สม่ าเสมอเพื่ อป้ องกันไม่ ให้ พนั ก งานมีการปฏิบั ติ ท่ีไ ม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
บริษัทจัดให้ มีความรู้ด้านการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้
เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
บริษัทจัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้ องแม่นยา
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารที่หลากหลายช่ องทางเพื่ อพนักงานและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้ อ งสามารถแจ้ ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ ว่าผู้แจ้ งเบาะแสได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถูกลงโทษ โยกย้ ายที่ไม่
เป็ นธรรมหรือกลั่นแกล้ งด้ วยประการใด รวมถึงการแต่งตั้ งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มี
การแจ้ งเข้ ามา

หน้ า 51

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 1
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