หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย บุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถเป็ นที่ยอมรับ
และเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการชี ้แนะและกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท โดยร่วมมือกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผน การดาเนินงานทังระยะสั
้
นระยะยาว
้
ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน และภาพรวมขององค์กร โดยมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างเป็ นอิสระ พร้ อมกันนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและปร
ะสิทธิผล ภายใต้ กรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญและจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริ หารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ การติดตามดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมา่ าเสมอ
โดยผ่านผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ รับทราบทุกครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ มกี ารกาหนดและแยกบทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หาร โดยกาหนดระดับอานาจการดาเนินการอย่างชัดเจน
รวมทังสื
้ อ่ สารบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกร รมการและพนักงานอย่างสม่าาเสมอ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ จดั ทาข้ อกาหนดและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
ของบริ ษัทเพื่อให้ กรรมการและพนักงานทุกคนได้ รับทราบ ยึดถือ
เข้ าใจถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิตนตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวังอย่างเคร่งครัด
และใช้ เป็ นแนวทางประพฤติปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องในการประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมเนื ้อหา ดังนี ้
•

ยึดหลักนิติธรรม บริ ษัทยึดถือหลักยุติธรรมในการดาเนินธุรกิจ
อีกทังเป็
้ นหน้ าที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทีจ่ ะต้ องรู้ระเบียบบริษัทกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
รวมทังกฎหมายที
้
จ่ ะประกาศใช้ ในอนาคตซึง่ มีผลกระทบต่อการบริ หารและ การทางานของตน

•

มีความโปร่งใส การตัดสินใจและวิธีการดาเนินงานของบริษัท
เป็ นไปด้ วยความโปร่งใสที่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ กบั ผู้มสี ว่ นได้ เสียทังหลายรั
้
บทราบและตรวจสอบได้

ภายใต้ กฎหมายและกรอบข้ อบังคับ ระเบียบ
วิธีการปฏิบตั ิของบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารั่วไหลไปยังคูแ่ ข่งทางการค้ า
•

ตังมั
้ น่ ในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรม
บริ ษัทตังมั
้ น่ ในความยุตธิ รรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่องใน
การดาเนินการธุรกิจ อีกทังไม่
้ เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หนึง่ ผู้ใดอย่างไม่เป็ น ธรรม
โดยใช้ วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์สว่ นตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื ้อชาติสญ
ั ชาติ
ศาสนา หรื อเพศ

•

ให้ ความสาคัญของลูกค้ า ผู้บริ หารและพนักงานของบริษัทให้ ความสาคัญและเอาใจใส่ตอ่ ลูกค้ า
โดยการควบคุมดูแลสินค้ าและบริ การให้ มคี ณ
ุ ภาพ อันส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ

•

มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ สังคมและชุมชน
จนถือเสมือนเป็ นภารกิจหลักทีจ่ ะสร้ างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

•

ไม่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
บริ ษัทเคารพและสนับสนุนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้ สทิ ธิเสรี ภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญทังนี
้ ้บริษัทจะวางตัวเป็ นกล
าง

ทังนี
้ ้ กรรมการและพนักงานของบริ ษัทรับทราบถึงข้ อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และได้ ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพมีจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยคาานึงถึงการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
•

คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะในด้ านต่างๆและมีความจาเป็ นต่อธุรกิจของบริษัท
เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท

•

คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด อย่างน้ อย 5 คน
ซึง่ มีความสามารถประสบการณ์หลากหลายด้ าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

•

คณะกรรมการอิสระให้ มคี ณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ
บริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดในคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

•

วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการมีกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยบริษัทมหาชนจากั
ด และไม่มีข้อจากัดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกัน

•

การเป็ นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาในการทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่
จึงกาหนดให้ กรรมการแต่ละท่านดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั จิ าก คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
โดยกรรมการมีหน้ าทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริ ษัทอื่นให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบและนอก
จากนี ้กรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทไปดารงตาแหน่ง เป็ น กรรมการ ที่บริ ษัทอื่น
ผู้บริ หารมีหน้ าที่เปิ ดเผยให้ คณะกรรมการบริษัททราบ ซึง่ ปั จจุบนั
ไม่มีกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษัท

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทสาหรับรอบการประชุมปกติไว้ ลว่ งหน้ า
และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านทราบทังนี
้ ้
เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาเตรี ยมความพร้ อมพร้ อมและจัดสรรตารางเวลาของตนเพื่อให้ สามารถเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ซงึ่ โดยปกติคณะกรรมการบริ ษัทจะประชุมเป็ นประจาทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตา
มความจาเป็ น โดยในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้ ทงนี
ั้ ้
กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยก ประชุมคณะกรรมการได้
ในกรณีที่มีกรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอ
ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
สาหรับการกาหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม
โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปมีสทิ ธิเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ กรรมการ
หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้เรียก ประชุมหรื อในกรณีจาเป็ น
ส่วนขันตอนการด
้
าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้

การดาเนินการก่อนการประชุม: กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโด
ยระบุถึงเหตุผลและความจาเป็ นของเรื่ องที่เสนอ
ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณาวาระการประชุมในแต่ละวาระก่อน ที่จะจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม
หนังสือนัดประชุมพร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มตามวาระต่างๆ
จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้
เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่านได้ มเี วลาในการศึกษาข้ อมูลที่เพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
อันจะส่งเสริ มให้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
ในกรณีที่กรรมการท่านใดต้ องการข้ อมูลอื่นใดเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมคณะกรรมการบ
ริ ษัท ก็สามารถประสานไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อดาเนินการให้ ได้
การดาเนินการระหว่างการประชุม: ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประชุม โดยเรี ยงตามวาระการประชุม
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่สงสัยได้ อย่างอิสระและเพียงพอ
การดาเนินการภายหลังการประชุม: บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในการจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการจดบันทึกการประชุมและจัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ มีการบันทึกอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม เช่นวัน เวลาและสถานที่จดั ประชุม เวลาเริ่ ม/เลิกประชุม
รายนามกรรมการทังที
้ เ่ ข้ าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระสาคัญรวมทังประเด็
้
นซักถามและข้ อปรึกษาหารื อใน
แต่ละวาระการประชุม มติของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละวาระการประชุม เป็ นต้ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและเอกสารประกอบการประชุม จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริ ษัท ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน กรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม ให้ ถือเสียงข้ างมาก
ทังนี
้ ้ กรรมการคน หนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมีองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ
ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท
จึงจะถือว่ามติที่ประชุมดังกล่าวถูกต้ อง ตามกฎหมาย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกไตรมาส
และการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ นโดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต
ามวาระต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม นอกจากนี ้ยังมี การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและตรวจสอบได้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้ อยปี ละครัง้
และการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ นโดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต
ามวาระต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม นอกจากนี ้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและตรวจสอบได้
การประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
ประเมินผลงานของกรรมการ
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการ โดยจัดให้ มีการประเมินผลตนเองในรูปแบบของการประเมินผลคณะกรรมการทังคณะ
้
เพื่อช่วยให้ คณะกรรมการ ได้ พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในปี ที่ผา่ นมา
และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและนาข้ อเสนอแนะมาพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
ประเมินผลงานผู้บริ หารสูงสุด
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การเป็
นประจาทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ผู้จดั การ
โดยประธานกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลการพิจารณาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
บริ ษัทกาหนดให้ มกี รรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสม
บัติและขอบเขตการ ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัทให้ เกิดความถูกต้ องเป็ นธรรม
บริ ษัทมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
- กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

5 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน

- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

4 ท่าน

โดยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานขอ
งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล การบริ หารกิจการต่างๆ
ของบริ ษัทให้ เกิดความถูกต้ องเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ นิยามของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้ อ 3
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ บริ ษัทได้ กาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งไว้ ไม่เกิน 9 ปี
การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าทีใ่ นการกาหนดนโยบายการกากับดูเเลและการบริ หารงานประจา
โดยบริ ษัทได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในประก
าศอานาจดาเนินการของบริ ษัทซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมตั ิ การบันทึกรายการทางบัญชี
และการดูแลทรัพย์สนิ เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกันได้
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารในระดับนโยบาย
ขณะที่ฝ่ายบริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้
ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน
โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังเป็ นผู้กาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง
โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้ าที่พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูง
ให้ มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจาก ผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทคณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่และกรรมการผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูง แนวปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังขอบเขตหน้
้
าทีค่ วามรับผิดชอบ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ
: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการและโครงสร้ างที่เป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล โดยนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ต้องการ
และกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร :คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูงโดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทางานให้ แก่บริ ษัท อันจะทาให้ กิจการของบริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ า
ตลอดจนสามารถรักษาผู้บริ หารที่ดีและมีความสามารถให้ คงอยูก่ บั บริ ษัท
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานจานวนเงินที่ได้ รับในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ทกุ ปี
คณะอนุกรรมการ
บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริษัทมีการดาเนินงานและกลัน่ กรองอย่างรอ
บคอบ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการไว้ อย่างชัดเจน จานวน 3 คณะ
ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
•

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน
มีหน้ าที่ตามรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

•

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท 3 คน
โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

•

คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท 4 คน
มีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามคาาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน ที่มีประสิทธิภาพ
มีการกาหนดอานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Procedure Manual) และผังอานาจการอนุมตั ิ ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าาเสมอ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการ กาหนดและการประเมินความเสีย่ งของกิจการ กาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง
และมีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการ ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกทีม่ ีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยขึ ้นตรงกับคณะกรรมการต
รวจสอบเพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในรายงานผลการ ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา เพื่อให้ ความเห็นเรื่ องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้ าที่กากับดูแลกระบวนการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของ ระบบการควบคุมภายใน
และการจัดทางบการเงินให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และมีประสิทธิภาพโดยให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 (ครัง้ พิเศษ) เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2554 ได้ กาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องรักษาความลับของบริษัท ไม่นาข้ อมูลภายในของบริษัทไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
นอกจากนี ้เพื่อมิให้ บคุ ลากรของบริ ษัทนาข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อนาไปใช้ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
รวมถึงเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัทจึงการกาหนดนโยบายเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
1.

ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หาร ให้ รับทราบเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกาหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรก
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน
หรื อวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ภายในระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ และจัดส่งสาเนาราย
งานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์

3.

กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะ
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในทุกครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย โอน
หรื อรับหลักทรัพย์
และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลั
กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.

ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ างของบริษัท จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริษัท และจะต้ องไม่นาความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย
หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว

5.

ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ างของบริษัทที่ได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรื อข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลีย่ งการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน

และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้
ให้ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทด้ วย
โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
จึงกาหนดนโยบายเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท เพื่อมิให้ บคุ ลากรของบริษัททังกรรมการ
้
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท นาข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
รวมถึงเพื่อการซื ้อขาย โดยดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัท ทราบว่า
1.

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัท จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท
และจะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย
หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว

2.

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ างของบริษัทที่ได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรื อข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลีย่ งการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน
และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้
ให้ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทด้ วย
โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หาร มีความตังใจที
้ ่จะพิจารณาดาเนินการในด้ านต่างๆ
โดยได้ พิจารณาเกี่ยวกับขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ
ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียให้ คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้ งที่เลขานุการบริ ษัท
และมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อกี ทัง้

ในการประชุมคณะผู้บริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ บคุ คลที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการเข้ าทารายการใด ๆ
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทงดให้ ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน ซึง่ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกาหนดราคา
และมูลค่าของรายการ รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทารายงานดังกล่าว
โดยได้ ถือปฏิบตั ิตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันข
องบริ ษัทนันจะค
้ านึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
และเป็ นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้ าโดยทัว่ ไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้ าต่างๆ
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis)
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังห
้
มด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดในรายงาน
และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทังจะด
้ าเนินการให้ มกี ารเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
นโยบายการแจ้ งเบาะแส และข้ อร้ องเรียน
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย และ/หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียมีข้อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรื อข้ อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
สามารถแจ้ งหรื อสอบถามได้ โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านช่องทางอีเมล์ secretary_ac@dna2002.com ซึง่ กรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะ
สม ยกตัวอย่างเช่นหากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการที่เหมาะสม
หรื อกรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า เป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
หรื อมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี ้

กรรมการตรวจสอบจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
1.

รวบรวมข้ อเท็จจริง
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะดาเนินการรวบรวมข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนันด้
้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมเพื่อดาเนินการต่อไป

2.

กลั่นกรองและประมวลผลข้ อมูล
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง และประมวลผลข้ อมูล เพื่อพิจารณาขันตอน
้
และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ องโดยอาจดาเนินการด้ วยตนเอง
หรื อมอบหายให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทนตน หรื อรายงานต่อบุคคลที่มอี านาจดาเนินการและเกี่ยวข้ องในเรื่ องนันๆ
้
เป็ นผู้ดาเนินการกลัน่ กรองข้ อมูล และประมวลผลต่อไป

3.

กาหนดมาตรการดาเนินการ
ผู้ที่ดาเนินการตามข้ อ 2. กาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อระงับการฝ่ าฝื น
ตลอดจนบรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
โดยจะต้ องคานึงถึงความเดือดร้ อนเสียหายโดยรวมทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรื อคณะกรรมการบริษัท อาทิเช่น เป็ นเรื่ องทีก่ ระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์
หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัท
หรื อขัดแย้ งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
เป็ นต้ น

4.

รายงานผล
ให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที่รายงานผลตามข้ อ 3. ให้ ผ้ รู ้ องเรียนทราบ ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง

การกระทาที่เข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
การกระทาต่อไปนี ้เป็ นการทาผิดจรรยาบรรณ
1.

ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนแนะนา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

2.

ละเลยเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรื อควรทราบ
เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน

3.

ขัดขวาง ตลอดจนไม่ให้ ความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริง กรณีมีการร้ องเรี ยน
หรื อมีเบาะแสว่าได้ มีการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

4.

การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใด เนื่องจากบุคคลนันแจ้
้ งเบาะแส ให้ ข้อมูล
หรื อรายงานการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ

ดังนี ้ ผู้ที่ทาผิดจรรยาบรรณจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้
อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย

