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บทนํา
คณะกรรมการของบริษั ท เสนาดีเ วลลอปเม ้นท์ จํ า กัด (มหาชน) (“บริษั ท”) มีค วามตระหนั ก ถึง การให ้
ความสําคัญในการประกอบธุรกิจทีอ
 ยู่ภายใต ้การกํ ากับดูแลกิจการทีด
 ี เพือ ให ้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียทุก
กลุ่ม ซึง เป็ นปั จ จั ย สํ า คัญ ในการเพิม มูล ค่า และผลตอบแทนสูง สุด ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ทได ้อย่า งยั ง ยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดนโยบายต่างๆ เกีย
 วกับการกํากับดูแลกิจการ ให ้มีความสอดคล ้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ข
ี องตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีก
 สารให ้ผู ้บริหารและพนั กงานรับทราบและยึดถือปฏิบัต ิ และมีการทบทวนนโยบายต่างๆ เกีย
ทัง/ ได ้มีการสือ
 วกับการ
กํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกปี เพือ
 ให ้นโยบายดังกล่าวมีความทันสมัย และมีความสอดคล ้องต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง/ ที 1/2559 มีมติแต่งตัง/ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพือ
 สนั บสนุนการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องบริษัทฯ และทําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย
ซึง คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความสําคัญในการดําเนินงาน โดยได ้กําหนดให ้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) นีข
/ น
ึ/ เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเพือ
 เป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี และเพือ

 สารให ้ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและยึดถือเป็ น
ใช ้เป็ นแนวทางในการปฏิบต
ั ิ ตลอดจนได ้สือ
หลัก ปฏิบัต ิ อีก ทัง/ ยั ง ได ้เผยแพร่ น โยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การฉบับ เต็ ม ในระบบHR-Online และเผยแพร่ ต่อ
บุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือสนั บสนุ นการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทด ้านการกํากับ
ดูแลกิจการ ให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

.....................................
นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท
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คํานิยาม
บริษัทฯ
กลุม
่ บริษัท
บริษัทย่อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู ้บริหาร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

หมายถึง
หมายถึง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ี สิทธิออก
บริษัทใดๆ ทีบ
 ริษัทฯ ถือหุ ้นเกินกว่าร ้อยละห ้าสิบของจํานวนหุ ้นทีม
เสียงทัง/ หมดของบริษัทนัน
/ ไม่วา่ จะเป็ นการถือหุ ้นโดยทางตรงหรือทางอ ้อม
กรรมการของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
ี ุก รายและให ้
ผู ้ดํ า รงตํา แหน่ ง เทีย บเท่าผู ้ดํ า รงตํา แหน่ งระดับ บริห ารรายทีส
 ท
หมายความรวมถึงผู ้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที
เป็ นระดับผู ้จัดการฝ่ ายขึน
/ ไปหรือเทียบเท่า
สํานักเลขานุการบริษัทเสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การของบริษั ทฯครอบคลุม การดํ า เนิน งานของบริษั ทฯ ให ้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์กํากับดูแลกิจการ ซึง ประกอบด ้วยสาระสําคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี/
1. สิทธิของผู ้ถือหุ ้น
2. การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู ้มีสว่ นได ้เสีย
4. การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที1
G สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
1.การปกป้องสิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
1.1 บริษัทฯ จะแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน ้าการดําเนินงานของกิจการอย่างสมําเสมอ โดย
การแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.2 บริษัท ให ้ความสําคัญ กับการปกป้ องสิทธิข องผู ้ถือหุ ้น และการส่งเสริมให ้ผู ้ถือ หุ ้นใช ้สิทธิขัน
/ พื/นฐาน
ได ้แก่ การมีสว่ นแบ่งในกําไรของบริษัท การได ้รับข่าวสาร ข ้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข ้าร่วม
ประชุมเพือ
 ใช ้สิทธิออกเสียงในทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 แต่งตัง/ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง/ ผู ้สอบบัญชี
และเรือ
 งทีม
 ผ
ี ลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผลการแก ้ไขข ้อบังคับและหนั งสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิม
 ทุน เป็ นต ้น
1.3 บริษัทคํานึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยได ้ดูแลผู ้ถือหุ ้นมากกว่าสิทธิขน
ั / พืน
/ ฐานตามกฎหมาย ได ้แก่ การ
ให ้ข ้อมูลสํา คัญทีเ ป็ นปั จ จุบันผ่านเว็ บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให ้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายบริหาร (MD&A) เพือ
 อธิบายผลการดําเนินงานทุกไตรมาส เป็ นต ้น
1.4 โครงสร ้างการถือหุ ้นของบริษัทฯ มีผู ้ถือหุ ้นรายย่อยจํ านวนมากพอสมควรซึง จะก่อให ้เกิดการถ่วงดุล
ระหว่างผู ้ถือหุ ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอือ
/ ให ้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง สามารถ
ควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได ้ และส่งผลให ้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด
 ใี นระดับผู ้ถือหุ ้น
รวมทัง/ ไม่มก
ี ารถือหุ ้นไขว ้ในกลุม
่ บริษัท และไม่มโี ครงสร ้างการถือหุ ้นแบบปิ รามิด
2. การจ ัดประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ และการอํานวยความสะดวกแก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้
/ สุดรอบปี
2.1 บริษัทฯ กําหนดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นปี ละครัง/ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนั บแต่วันสิน
บัญ ชีข องบริษั ท และอาจมีก ารจั ด ประชุม วิส ามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นหากมีว าระสํ า คัญ ทีจ ะต ้องเสนอผู ้ถือ หุ ้น
พิจ ารณาในช่ว งเวลาอืน ของปี ทีม ิใ ช่ช ว่ งเวลาของการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นโดยประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู ้จัดการ กรรมการ รวมทัง/ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และที
ปรึกษากฎหมาย ได ้เข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 ตอบคําถามในทีป
 ระชุม
2.2 บริษั ทฯ จั ด ให ้มีบุค คลทีเ ป็ นอิส ระเป็ นผู ้ตรวจสอบการนั บ คะแนนเสีย งในการประชุม ผู ้ถือ หุ ้น และ
เปิ ดเผยไว ้ในรายงานการ ประชุมผู ้ถือหุ ้น
2.3 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให ้ผู ้ถือหุ ้น ทัง/ นั กลงทุนสถาบัน ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ และรายย่อยเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น
2.4 บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นส่งคําถามทีเ กีย
 วข ้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน ้าก่อน
วัน ประชุม ผ่ า นทางเลขานุ ก ารบริษั ท โดยได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือ หุ ้นทราบพร อ้ มกับ การนํ า ส่ง หนั ง สือ เชิญ
ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึง ได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.5 บริษั ทฯ จั ด ประชุม ผู ้ถือ หุ ้น ณ สถานทีท ีผู ้ถือ หุ ้นสามารถเดิน ทางไปร่ ว มประชุม ได ้ง่า ย โดยมีก าร
คัดเลือกสถานทีท
 ม
ี ก
ี ารให ้บริการระบบขนส่งมวลชนทีม
 ค
ี วามหลากหลายรวมทัง/ ได ้อํานวยความสะดวก
ให ้กับผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด ้วยการจัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีค
 อยดูแลต ้อนรับ และให ้ความสะดวก
อย่างเพียงพอ
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2.6 บริษัทฯ เปิ ดให ้ผู ้ถือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน ้าก่อนการประชุม 2ชัว โมง ไม่จํากัดสิทธิในการเข ้าประชุม
ของผู ้ถือหุ ้นทีม
 าสายโดยได ้อํานวยความสะดวกให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ใช ้สิทธิในการเข ้าร่วมประชุมอย่างเต็มที
2.7 บริษั ทฯ ใช ้ระบบบาร์โ ค ้ดทีแ สดงรายละเอีย ดของผู ้ถือ หุ ้นแต่ล ะรายทีไ ด ้จั ด พิม พ์ไ ว ้บนแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน เพือ
 อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยําในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
ิ ธิออกเสียง หรือลงคะแนนใน
2.8 บริษัทฯ ให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้นทีม
 าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริม
 แล ้ว มีสท
ระเบียบวาระทีอ
 ยูร่ ะหว่างการพิจารณา และยังไม่ได ้ลงมติ
2.9 การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จะใช ้และจัดเตรียมสถานทีท
 เี ดินทางไปสะดวก รวมถึงเลือกวันเวลาที
เหมาะสมต่อผู ้ถือหุ ้น
2.10 บริษัทฯ ได ้อํานวยความสะดวกและส่งเสริมให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายเข ้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานทีป
 ระชุมฯ
ทีส
 ามารถเดินทางได ้สะดวก ใกล ้สถานีรถไฟฟ้ า หรือติดถนนทีม
 ก
ี ารคมนาคมสะดวก เป็ นต ้น
3.การส่งหน ังสือเชิญประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ล่วงหน้า
3.1 บริษั ทฯ มอบให ้บริษั ท ศูน ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด ซึง เป็ นนายทะเบีย นหุ ้นของ
บริษัทฯเป็ นผู ้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุมให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน ้าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม
ได ้เผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวซึง เป็ นข ้อมูลเดียวกับทีบ
 ริษัทจัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นและใช ้ในการประชุมผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน ้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้มีเวลา
ศึกษาข ้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน ้า รวมทัง/ ได ้มีการประกาศลงหนั งสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่
น ้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 3 วัน เพือ
 บอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น
3.2 หนั งสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที ระเบียบ
วาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรือ
 งเสนอเพือ
 ทราบ หรือเพือ
 พิจารณา มีเอกสารประกอบ
ระเบีย บวาระต่า งๆ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุผ ล พร อ้ มความเห็ น ของคณะกรรมการ ข ้อบั ง คั บ บริษั ท
เกีย
 วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น แผนทีแ
 สดงสถานทีป
 ระชุมรายละเอียดของเอกสารทีผ
 ู ้ถือหุ ้นจะต ้องนํ ามา
แสดงในวันประชุม และวิธก
ี ารเข ้าร่วมประชุม ทัง/ นี/ เพือ
 รักษาประโยชน์ และอํานวยความสะดวกในการ
 สารสําหรับผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได ้จัดทําเอกสารทีเ กีย
สือ
 วข ้องกับการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ
ด ้วย
3.3 บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น ส่งเสริมการใช ้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยได ้นํ าเสนอ
เรือ งทีส
 ํา คั ญ ให ้ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต ิ และบรรจุเ รือ งต่า ง ๆ ทีสํา คัญ อย่า งครบถ ้วนตามกฎหมาย
ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข ้อบังคับของบริษัท
3.4 ในหนั ง สือเชิญ ประชุมมีวาระการประชุม ทีส
 ําคัญ ตามทีก
 ฎหมายกําหนดเป็ นเรืองๆ อย่า งชัดเจน เพือ
นํ าเสนอผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตเิ ป็ นประจําทุกปี
4.การดําเนินการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
4.1 ก่อ นเริม การประชุม ผู ถ้ ือ หุ น
้ บริษั ทฯ ได ้ถือ ปฏิบั ต ใิ ห ม
้ ีก ารแถลงแก่ ผู ถ้ ือ หุ น
้ ให ้ทราบถึง สิท ธิต าม
ข ้อบังคับบริษัท ในการเข ้าร่วมประชุมและการลงมติใช ้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการแสดง
ความเห็ น และเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมล่าช ้าสามารถเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได ้ รวมทัง/ มีนโยบายละเว ้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการจํากัดโอกาสของผู ้ถือหุ ้น และจัดขัน
/ ตอนในการ
ลงทะเบียนเข ้าประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงมติทไี ม่ยุ่งยากซับซ ้อน เพืออํานวยความสะดวกในการ
ใช ้สิท ธิต่อ ผู ้ถือ หุ ้น ทั ง/ นี/ ป ระธานกรรมการหรือ ประธานทีป
 ระชุม จะจั ด สรรเวลาในการประชุม อย่ า ง
เพียงพอและเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็ นหรือข ้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่า
เทียมกัน รวมทัง/ มีการบันทึกการประชุมผู ้ถือหุ ้นประเด็นต่างๆ ทีเ ห็นว่าสําคัญไว ้ในรายงานการประชุม
ด ้วย โดยประธานทีป
 ระชุม คณะกรรมการ และกรรมการทีด
 ํารงตําแหน่ งเฉพาะเรืองต่างๆ ได ้เข ้าร่วม
ประชุมเพือ
 ให ้ข ้อมูลและตอบข ้อซักถามในเรือ
 งทีเ กีย
 วข ้องด ้วย
/ จงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที
4.2 ก่อนเริม
 การประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จะแนะนํ าคณะกรรมการและผู ้บริหารและชีแ
ใช ้ในการประชุม
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ิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
4.3 บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสท
แสดงความคิดเห็นและตัง/ คําถามในทีป
 ระชุม
4.4 บริษัทฯ ดําเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นตามลําดับระเบียบวาระทีไ ด ้แจ ้งไว ้ในหนังสือเชิญประชุม
4.5 บริษัทฯ มีการใช ้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพือ
 ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
5. หล ังการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
5.1 บริษั ทฯ มีก ารเปิ ดเผยมติท ีป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น พร อ้ มผลการลงคะแนนเสีย งโดยแจ ้งข่า วไปยั ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึน
/ ภายหลังจากวันประชุมผู ้
ถือหุ ้น
5.2 บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต ้อง ครบถ ้วน เพือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบได ้ โดยจะ
 และตําแหน่ งของกรรมการทีเ ข ้าร่วมประชุม วิธก
บันทึกรายชือ
ี ารลงคะแนนและนั บคะแนน ความเห็ น
/ จงของกรรมการและผู ้บริหาร รวมทัง/ มติทป
ของผู ้ถือหุ ้น คําชีแ
ี ระชุมไว ้อย่างชัดเจน ซึง แยกเป็ นคะแนน
ทีเ ห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง โดยได ้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผู ้ถือหุ ้น และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท
หมวดทีG 2 การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
บริษัทฯ ได ้ตระหนั กถึงการสร ้างความเท่าเทียมกันให ้เกิดกับผู ้ถือหุ ้นทุกราย ทุกกลุม
่ ไม่วา่ จะเป็ นผู ้ถือ
หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ถ้ ือ หุ ้นส่ว นน อ
้ ย นั ก ลงทุน สถาบั น หรื อ ผู ้ถือ หุ ้นต่า งชาติ โดยบริษั ทฯ มีก ารกํ า หนด
แนวทางปฏิบต
ั ิ ดังนี/
1. บริษท
ั ฯอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรือ
 งเพือ
 บรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน ้า และการส่งคําถามทีเ กีย
 วข ้องกับ
 บุค คลเพือ พิจ ารณา
วาระการประชุมสามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นเป็ นประจํ า ทุก ปี รวมถึง เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นเสนอชือ
แต่งตัง/ เป็ นกรรมการล่วงหน ้า โดยแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั เจนไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.sena.co.th เรือ
 ง
พร ้อมทัง/ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขน
ั / ตอน ทีช
 ด
“นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต ้หัวข ้อ “การประชุมผู ้ถือหุ ้น” และหากมีการเพิม
 วาระการประชุม หรือเปลีย
 นแปลง
ข ้อมูลทีส
 าํ คัญจะมีการแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนล่วงหน ้า ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การมอบฉ ันทะในการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ในกรณีทผ
ี ู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ บริษัทฯได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมอบฉั นทะให ้บุคคลอืน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู ้จัดการเข ้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนั งสือมอบฉั นทะพร ้อมทัง/ คําแนะนํ า
ขัน
/ ตอนในการมอบฉันทะไว ้อย่างชัดเจน ซึง เป็ นขัน
/ ตอนโดยทัว ไปทีไ ม่ยงุ่ ยากต่อการปฏิบต
ั ิ
้ อ
3. มาตรการป้องก ันการใชข
้ มูลภายในของบริษ ัท และความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 บริษัทฯ เก็บรั กษาข ้อมูลภายใน รวมทัง/ มีมาตรการป้ องกันกรณีทก
ี รรมการและผู ้บริหารใช ้ข ้อมูล
/
ภายในเพือ
 หาผลประโยชน์ให ้แก่ตนเองหรือผู ้อืน
 ในทางมิชอบซึง เป็ นการเอาเปรียบผู ้ถือหุ ้นอืน
 เช่น การซือ
ขายหลักทรั พย์โดยใช ้ข ้อมูลภายใน การนํ าข ้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลทีเ กีย
 วข ้องกับกรรมการและ
ผู บ
้ ริห ารซึง ก่ อ ให เ้ กิด ความเสีย หายต่ อ ผู ถ้ ือ หุ น
้ โดยรวม เป็ นต ้น โดยได ้มี ก ารกํ า หนดเรื อ งการรั ก ษา
/
ผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯไว ้ในระเบียบข ้อบังคับการทํางานของบริษัทฯ และกําหนดเรือ
 งการซือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช ้ข ้อมูลภายใน และความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ไว ้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทัง/ กําหนดบทลงโทษกรณีทพ
ี นักงานฝ่ าฝื นอีกด ้วย โดยได ้มีการแจ ้งให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงาน
ได ้รับทราบถึงข ้อกําหนดดังกล่าว
3.2 บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกีย
 วกับการรายงานการมีสว่ นได ้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร โดยให ้
คณะกรรมการและผู ้บริหารเปิ ดเผยข ้อมูลการมีสว่ นได ้เสียของตนและผู ้ทีเ กีย
 วข ้อง โดยแนวทางดังกล่า ว
สอดคล ้องกับ ลัก ษณะของธุร กิจ กฎหมาย และข ้อกํ า หนดทีเ กีย
 วข ้อง รวมทัง/ กรรมการและผู ้บริห ารต ้อง
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รายงานข ้อมูลส่วนได ้เสียมายังบริษัทฯ ทุกครัง/ ทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง ซึง บริษัทฯ กําหนดให ้เลขานุการบริษัท
เป็ นผู ้รับผิดชอบในการติดตามข ้อมูลดังกล่าว
3.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางเพือไม่ให ้กรรมการ หรือผู ้บริหารทีม
 ส
ี ว่ นได ้เสีย หรือมีสว่ น
เกีย
 วข ้องเข ้าร่ว มกระบวนการตัดสินใจในการพิจ ารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ ผู ้มีสว่ นได ้เสีย หรือมีสว่ น
เกีย
 วข ้องดังกล่าว โดยก่อนเริม
 ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง/ ประธานกรรมการจะแจ ้งให ้กรรมการทีม
 ี
ิ ธิออก
ส่วนได ้เสีย ในเรืองนั /นๆ แจ ้งต่อทีป
 ระชุม และกรรมการท่านนั น
/ จะออกจากห ้องประชุม และไม่มส
ี ท
เสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
ั ซ ้อน และรายการระหว่างกันทีเ กิดขึน
3.4 บริษัทฯ มีโครงสร ้างการถือหุ ้นแบบไม่ซบ
/ เกือบทัง/ หมดเป็ น
การทํารายการตามปกติธรุ กิจ
3.5 บริษั ทฯ ยึด ถือ ปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมาย ข ้อกํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เช่น หลั ก เกณฑ์ก ารทํ า
รายการทีเ กีย
 วโยงกัน หลักเกณฑ์การได ้มาจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ เป็ นต ้น
3.6บริษัทฯได ้กําหนดนโยบายให ้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูง ต ้องแจ ้งให ้บริษัทฯทราบอย่างน ้อย 1
/ ขายหลัก ทรั พย์ ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริษั ท และรายงานให ้ทีป
วัน ล่ว งหน า้ ก่อ นทํ า การซือ
 ระชุม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบเป็ นรายไตรมาส
4. การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
4.1 กรณีทผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดแจ ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการทีจ
 ะขอเสนอให ้เพิม
 วาระการประชุมผู ้
ถือ หุ ้นในเรือ งใดเรือ งหนึง ไม่ น อ
้ ยกว่า 3 วั น ทํ า การก่อ นวั น ประชุม ผู ้ถือ หุ ้น ซึง ทางคณะกรรมการบริษั ท
พิจ ารณาแล ้วมีค วามเห็ น ว่า วาระดัง กล่า วเป็ นประโยชน์ ต่อ บริษั ทฯ และผู ้ถือ หุ ้น บริษั ทฯ มีน โยบายทีจ
 ะ
อํานวยความสะดวกในการนํ าเสนอวาระดังกล่าวเข ้าทีป
 ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น โดยจะดํา เนิน การแจ ้งเพิม
 วาระการ
ประชุมให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
 บุคคลเพือเข ้าดํารง
4.2 กรณีทผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดแจ ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ในการทีจ
 ะขอเสนอชือ
ตํ า แหน่ ง กรรมการบริษั ท โดยได ้แจ ้งความประสงค์ผ่ า นมายั ง บริษั ทฯ พร อ้ มจั ด ส่ง ข ้อมู ล ประกอบการ
 มาอย่า งครบถ ้วน
พิจ ารณาด ้านคุณ สมบัต แ
ิ ละหนั ง สือ แสดงความยิน ยอมของบุค คลทีไ ด ้รั บ การเสนอชือ
ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ มีนโยบายทีจ
 ะพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข ้าดํารง
ตําแหน่ งแทนกรรมการทีค
 รบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนํ าเสนอเข ้าทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาลง
มติตอ
่ ไป
4.3 บริษัทฯ ได ้ดําเนินการให ้ผู ้ถือ หุ ้นทุกรายได ้รั บข ้อมูล ของบริษัทอย่า งถูกต ้อง เพีย งพอ ทันเวลา
และเท่า เทีย มกัน กั น เกีย
 วกับ วัน ประชุม วาระการประชุม และรายละเอีย ดในแต่ล ะวาระเพือ ประกอบการ
ตัดสินใจในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ดังนั น
/ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั ง/ บริษัทฯ ได ้จัดส่งหนั งสือนั ดประชุมเกิน
กว่าระยะเวลาทีก
 ําหนดไว ้ตามกฎหมาย และยังได ้เผยแพร่ข ้อมูลประกอบวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้าไว ้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร เพือเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลาศึกษาข ้อมูลดังกล่าวได ้อย่าง
ละเอียด
4.4 สําหรับผู ้ถือหุ ้นทีไ ม่สามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองได ้ ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้บุคคลอืน

 กรรมการอิสระหรือบุคคลใดบุคคล
เข ้าร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ พร ้อมทัง/ บริษัทฯ ยังได ้มีการเสนอชือ
หนึงเป็ นผู ้รั บมอบฉั นทะ โดยได ้แนบหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ข. ซึง เป็ นแบบทีผ
 ู ้ถือหุ ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ้เองในแต่ละวาระ ซึง เป็ นรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์กําหนดและระบุรายละเอียด
ของเอกสารประกอบหนั งสือมอบฉั นทะไว ้อย่างชัดเจน ไปพร ้อมกับหนั งสือนั ดประชุม พร ้อมทัง/ บริษัทฯ ยัง
ได ้เผยแพร่หนั งสือมอบฉั นทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สําหรับผู ้ถือหุ ้นต่างประเทศทีแ
 ต่งตัง/ คัสโตเดียน
ในประเทศไทย) ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดได ้อีกด ้วย
4.5 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นบริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุมก่อนเวลา
ทีก
 ําหนดไว ้ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
/ จงวิธก
4.6 ประธานทีป
 ระชุมจะชีแ
ี ารลงมติออกเสียงและดําเนินการประชุมเรียงตามลํา ดับวาระทีไ ด ้
กําหนดไว ้ในหนั งสือเชิญประชุม โดยจะไม่เพิม
 วาระการประชุมทีไ ม่ได ้แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน ้า โดย
/ จงรายละเอียดของวาระต่างๆ และเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสท
ิ ธิเท่าเทียมกันในการ
ประธานในทีป
 ระชุมจะชีแ
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ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของบริษั ทฯ สอบถาม แสดงความคิด เห็ น และเสนอข ้อเสนอแนะต่า งๆ ก่อ น
ลงคะแนนและนับคะแนน โดยผู ้ถือหุ ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได ้อย่างเท่าเทียมกัน
4.7 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯได ้กําหนดให ้สิทธิออกเสียงในทีป
 ระชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ ้นทีผ
 ู ้ถือ
หุ ้นถืออยู่ โดยนับหนึง หุ ้นสิทธิเท่ากับหนึง เสียง ผู ้ถือหุ ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได ้อย่างเท่าเทียมกัน และ
ได ้มีการดําเนินการให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายได ้รั บข ้อมูลของบริษัททีถ
 ูกต ้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
เกีย
 วกับวันประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดในแต่ละวาระ เพือประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู ้
/ จงรายละเอีย ดของวาระต่า งๆ แล ้ว ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสท
ิ ธิเ ท่า เทียมกัน ในการ
ถือ หุ ้น ประชุม ชีแ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
ั เจน เพือ
4.8 บริษัทฯ จัดให ้มีการใช ้แบบฟอร์มลงคะแนนเสียงและมีแนวทางปฏิบัตท
ิ ช
ี ด
 ป้ องกันความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ซึง กรรมการทีถ
 อ
ื หุ ้นของบริษัทฯ ทุกท่านถือเป็ นผู ้ทีม
 ส
ี ว่ นได ้เสีย รวมถึงกรณีอน
ื ๆ
ถ ้าหากกรรมการท่านใดมีสว่ นได ้เสียในวาระดังกล่าว กรรมการท่านนั น
/ จะต ้องเปิ ดเผยให ้ทีป
 ระชุมทราบ และ
ิ ธิในการออกเสียงในวาระนั น
ไม่มส
ี ท
/ ๆ และสําหรั บวาระทีต
 ้องการให ้มีการลงคะแนนเสียง เพือ
 ให ้เกิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ ในวาระเลือกตัง/ กรรมการ บริษัทฯ จะเสนอให ้มีการลงมติเลือกกรรมการ
 ทีเ สนอได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทแล ้ว
เป็ นรายบุคคล ซึง รายชือ
4.9 บริษั ทฯ มีแ นวทางในการป้ องกั น การใช ้ข อ้ มู ล ภายในของบริษั ทฯ โดยกํ า หนดในคู่ ม ือ การ
ปฏิบัตงิ านของพนั กงานในหัวข ้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึง ได ้มีการเผยแพร่ให ้พนั กงานทุกคน
ของบริษัทฯ ทราบ
4.10 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธก
ี ารป้ องกันมิให ้กรรมการ ผู ้บริหาร ใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลสําคัญอันมี
ผลต่อการลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจ ้งมติทป
ี ระชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง/ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
/ ขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู ้บริหารบริษัทจึงไม่มโี อกาส
ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทําการซือ
ใช ้ข ้อมู ล ภายในเพือ ประโยชน์ แ ห่ ง ตน อีก ทั ง/ กรรมการและผู ้บริห ารบริษั ทจะต ้องรายงานการถือ ครอง
/ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หลักทรัพย์ทก
ุ ครัง/ เมือ
 มีการซือ
หมวดทีG 3 บทบาทต่อผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทผู ้มีสว่ นได ้เสียและให ้ความสําคัญกับสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทฯ ทุก
กลุม
่ ได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้าพนักงาน คูค
่ ้า คูแ
่ ข่ง เจ ้าหนี/ สังคมและชุมชน โดยได ้มีการดูแลให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ซึง ได ้รั บการปฏิบัตอ
ิ ย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม โดยมีการกําหนดเป็ น
นโยบายไว ้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และมีแนวทางการปฏิบัตเิ ป็ นลายอักษรไว ้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึง ได ้เผยแพร่ข ้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายการปฏิบ ัติตอ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต ้อง และยุตธิ รรม เพือ
 พัฒนากิจการให ้มังคงและ
เติบโต โดยคํานึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น และการปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันโดยได ้ เปิ ดเผย
ข ้อมูล ต่อผู ้ถือหุ ้นอย่า งเท่าเทียมกัน สมําเสมอ และครบถ ้วน ไม่ว่าจะเป็ นนั กลงทุนรายย่อ ยหรือนั ก ลงทุน
สถาบัน และได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็น และข ้อเสนอแนะรวมทัง/ เสนอวาระหรือบุคคลเพือ
เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ลูก ค้า บริษัทฯ ได ้ให ้ความสําคัญในการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค ้าซึง มีผลต่อความสําเร็ จของ
ธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค ้า และบริการเพือ
 ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่าง
ต่อเนืองและสมําเสมอ เพือ
 รั กษาความสัมพันธ์ทด
ี ใี นระยะยาว โดยบริษัทฯ ได ้มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูก ค ้าเพือ รั บ ฟั ง ความคิด เห็ น หรือ ข ้อร ้องเรีย น และนํ ามาเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การบริก ารและ
บริหารงานให ้ดียงิ ขึน
/ นอกจากนี/ ยังมีการพัฒนาบุคคลากรทีจ
 ะมาให ้บริการกับลูกค ้า โดยจัดให ้มีการอบรม
และให ้ความรู ้ความเข ้าใจกั บ พนั ก งานทั ง/ ก่อ นและหลัง การปฏิบัต งิ านจริง และพั ฒ นาเพิม พู น ทั ก ษะและ
ความรู ้ให ้แก่พ นั ก งานอย่า งต่อ เนือ ง รวมถึง ไม่เ ปิ ดเผยข ้อมูล และความลับ ของลูก ค ้า เพือ ให ้ลูก ค ้าได ้รั บ
ประโยชน์สงู สุดจากการให ้บริการ
 ว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหลักและเป็ นทรัพยากรทีม
พน ักงาน บริษัทฯ เชือ
 ค
ี ณ
ุ ค่าในการดําเนินธุรกิจ โดย
ได ้ให ้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบต
ั ิ เคารพสิทธิของพนั กงานตามสิทธิมนุษยชนขัน
/
พืน
/ ฐานตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับต่างๆ รวมทัง/ ยังให ้ความสําคัญกับสุขภาพอาชี
ิ และสภาพแวดล ้อมในการทํ า งานของพนั ก งาน ตลอดจน
วอนามั ย ความปลอดภั ย ในชีว ต
ิ และทรั พ ย์ส น
เสริมสร ้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานทีด
 แ
ี ละส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม นอกจากนี/บริษัทฯ ยังได ้
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มอบโอกาสในการสร า้ งความก ้าวหน า้ ในการทํ า งานให แ้ ก่ พ นั ก งานทุ ก คนโดยเท่ า เทีย มกั น และเห็ น
ความสําคัญในเรือ
 งศักยภาพของพนั กงาน จึงมีการมุ่งเน ้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึ กอบรมพนั กงานอย่าง
ต่อเนือ
 งทัง/ ภายในและภายนอกองค์กรรวมทัง/ มีการจัดกิจกรรมเพือ
 เสริมสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี ใี นองค์กร ทัง/
ระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนั กงานและผู ้บริหารอีกทัง/ มีการปรับอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการที
เหมาะสม โดยได ้พิจารณาจากระดับคะแนน KPI(Key Performance Indicator) ซึง เป็ นตัวชีว/ ัดผลการ
ดําเนินการของพนักงานเป็ นรายบุคคล
คูค
่ า้ บริษัทคํานึงถึงความสําคัญของคูค
่ ้าในฐานะทีเ ป็ นผู ้ทีม
 ค
ี วามสําคัญในการให ้ความช่วยเหลือการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ การคั ด เลือ กคู่ ค า้ อย่ า งเป็ นธรรม และการเจรจาตกลงเข า้ ทํ า สั ญ ญากั บ คู่ ค า้ โดยให ไ้ ด ้
ผลตอบแทนทีเ ป็ นธรรมกับทัง/ สองฝ่ ายซึง บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัตท
ิ เี สมอภาคและการแข่งขันทีเ ป็ นธรรม
ต่อคูค
่ ้าทุกราย
อีกทัง/ บริษัทฯ ยังเน ้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดําเนินธุรกิจ การคัดเลือกคู ้ค ้าอย่าง
เป็ นธรรม และการเจรจาตกลงเข ้าทํ าสัญ ญากับ คู่ค ้าโดยให ้ได ้ผลทีเ ป็ นธรรมทัง/ สองฝ่ าย โดยบริษัท ฯ จะ
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูค
่ ้าให ้เป็ นไปตามข ้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม
่ บริษัท
คูแ
่ ข่ง บริษัทฯได ้กําหนดนโยบายเกีย
 วกับการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูแ
่ ข่งทางการค ้าภายใต ้กฎหมาย แข่งขันอย่าง
 สุจ ริต โดยไม่ ทํ า ลายชือ
 เสีย งของคู่ แ ข่ง ด ้วยการกล่า วหาในทางทีไ ม่ ด ห
ซือ
ี รื อ ปราศจากข ้อเท็ จ จริง ไม่
ื สัตย์สจ
แสวงหาข ้อมูลหรือความลับทางการกับด ้วยวิธก
ี ารไม่ซอ
ุ ริตและไม่เหมาะสม การแข่งขันอย่างเป็ น
 ถือได ้เป็ นจุดสําคัญรักษาความสัมพันธ์อันดีใน
ธรรม ด ้วยการแข่งขันทีใ ช ้คุณภาพของสินค ้าและบริการทีเ ชือ
ฐานะผู ้ร่วมประกอบการค ้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไม่มข
ี ้อพิพาทใดๆ ในเรือ
 งทีเ กีย
 วกับธุรกิจ
ทางการค ้า
 มันให ้แก่เจ ้าหนีข
เจ้าหนีL บริษัทฯมีนโยบาย เน ้นการสร ้างความเชือ
/ องบริษัท โดยเน ้นทีค
 วามสุจริตและ
ยึดมันตามเงือ
 นไขและสัญญาทีท
 ําไว ้กับเจ ้าหนีอ
/ ย่างเคร่งครัด บริษัทฯได ้มีการชําระเงินกู ้ และดอกเบีย
/ อย่าง
ถูกต ้อง ตรงต่อเวลา และครบถ ้วนมาโดยตลอด รวมทัง/ ไม่นําเงินทีก
 ู ้ยืมมาไปใช ้ในทางทีข
 ัดต่อวัตถุประสงค์
การกู ้ยืม นอกจากนั น
/ บริษัทฯยังไม่ปกปิ ดข ้อมูลหรือ ข ้อเท็จจริงอันทําให ้เกิดความเสียหายแก่เจ ้าหนี/ของ
บริษัทฯอีกด ้วย
ั
สงคมชุ
มชนและสิงG แวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจให ้เติบโตอย่างยังยืนโดยการ
กํา หนดเป็ นนโยบายในการพั ฒ นาสัง คมชุม ชน สิง แวดล ้อม และการมีคุณ ภาพชีว ต
ิ ทีด
 แ
ี ละบริษั ทฯยั ง ได ้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงทําให ้บริษัทฯได ้จัดทําโครงการ”บ ้านร่วมทางฝั น” ซึง เป็ นโครงการ
ทีบ
 ริษัท ได ้สร ้างทีอ
 ยูอ
่ าศัย และนํ ากําไรทีไ ด ้จากการดําเนินโครงการมอบให ้แก่โรงพยาบาลทีก
 ําหนดในแต่
ละปี นํ าไปจัดหาและพัฒนาทัง/ เครืองมือแพทย์ ห ้องตรวจและสิง อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงพยาบาล
่ ารกุศลอย่างแท ้จริง
ตามความเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการทางการเงินชัดเจน เพือ
 กําไรทัง/ หมด ไปสูก
ด ้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
อีกทัง/ ในส่วนของการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษัทฯ ได ้ให ้ความสําคัญต่อการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ
และการรักษ์ โลก ด ้วยการใช ้วัสดุทช
ี ว่ ยประหยัดพลังงาน เป็ นสําคัญ
การคํ า นึง ถึง หน า้ ทีค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมชุม ชนและสิง แวดล ้อม กํ า หนดไว ้เป็ นส่ว นหนึง ของ
แผนการพัฒนาอย่างยังยืน
โดยแนวทางการปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้มีสว่ นได ้เสียข ้างต ้น บริษัทได ้จัดทําอย่างเป็ นรูปธรรม ซึง ได ้ระบุเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรไว ้ในคูม
่ อ
ื จริยธรรมของบริษัทฯ
นโยบายค่าตอบแทนพน ักงาน
บริษั ทฯ กํา หนดนโยบายค่า ตอบแทนพนั กงานทีส
 อดคล ้องกับผลการดํา เนิน งานของบริษัท ฯ ทัง/ ใน
/ และระยะยาว โดยในการจ่ายผลตอบแทนทีอ
ระยะสัน
 ยู่ในรูปแบบของการจ่ายโบนั ส และการปรับเงินเดือน
ประจํ าปี เพือสร ้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนั ก งานให ้บรรลุต ามเป้ าหมายทีก
 ํ าหนดซึง ได ้มีก ารนํ า
แนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตั ว ชีว/ ัด ผลงาน (KPI) เป็ นเครือ งมือ ในการบริห ารการจ่า ย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบต
ั งิ าน รวมถึงการจัดสวัสดิการอืน
 ๆ
นโยบายเกีย
G วก ับจริยธรรมทางธุรกิจ
การเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัตท
ิ ไี ม่เกีย
 วข ้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษย์ชน โดยกําหนดให ้กรรมการผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัททุกคนปฏิบัตต
ิ าม โดยได ้ให ้
ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ด ้วยการคํานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
/ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอืน
เชือ
 ใดทีม
 ี
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ได ้เกีย
 วข ้องโดยตรงกับการปฏิบัตงิ านรวมทัง/ ให ้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศ
U รีของความ
เป็ นมนุษย์
บริษัทฯ ตระหนั กดีวา่ การเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็ นองค์ประกอบหนึง ในการเสริมสร ้าง
ความเจริญ เติบ โตอย่ า งยั ง ยืน ของการกิจ การของบริษั ทฯ จึง ได ้มีก ารกํ า หนด นโยบายและแนวปฏิบั ต ิ
 สารให ้กับพนั กงาน
เกีย
 วกับการเคารพและไม่ลว่ งละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไว ้ในการคูม
่ อ
ื จริยธรรม และได ้สือ
ทุกคนได ้รั บทราบและถือปฏิบัตต
ิ าม รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว ้ใน HR-Online และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด ้วย
การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
บริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้าน
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมือ
 วันที 20 เมษายน 2558
/ นํ า เข ้าร่ ว มเป็ นจํ า นวนมาก เพือ เป็ นการแสดงให ้เห็ น ถึง เจตนารมณ์
ซึง มีก จ
ิ การภาคธุร กิจ เอกชนไทยชัน
ร่วมกันในการดําเนินงานตามกรอบและขัน
/ ตอนซึง เป็ นไปตามหลักการสากลโดยบริษัทฯ ได ้มีการกําหนด
 ทุกรูปแบบ รวมทัง/ การห ้ามให ้สินบนเพือผลประโยชน์ทาง
นโยบายเกีย
 วกับการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 ของบริษัทฯ
ธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรซึง แสดงไว ้ในคูม
่ อ
ื การต่อต ้านคอร์รัปชัน
สืบเนือ งจากการทีบ
 ริษั ทฯ ได ้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แ นวร่ วมปฏิบัต ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการ
 ตามแบบประเมิน
ต่อต ้านทุจริต บริษัทฯได ้ดําเนินการประเมินตนเองเกีย
 วกับมาตรการต่อต ้านการคอร์รัปชัน
 งเกีย
ความเสีย
 วกับ การทุจ ริต 71 ข ้อ โดยกํ า หนดให ้ฝ่ ายบริห ารรั บ ผิด ชอบในการดํ า เนิน การ จั ด ให ้มี
นโยบาย มาตรการ ตามทีก
 ําหนดไว ้ในแบบประเมิน เพือนํ าเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีก
ครั ง/ ก่อนทีจ
 ะเสนอให ้กับคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุ มัตแ
ิ ละบังคับใช ้ในโอกาสต่อไป จากนั น
/ บริษัทฯจะ
ดํา เนิน การยืนขอรั บ รอง กับเลขานุ การคณะกรรมการโครงการแนวร่ ว มปฏิบัต ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต ้านทุจริตเพือ
 พิจารณาการเข ้าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบต
ั ภ
ิ าคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริตต่อไป
Gั
G งรวมทงัL ความเสีย
G งจากทุจริตคอร์ร ัปชน
กระบวนการประเมินความเสีย
 ง ทางธุรกิจ ด ้านต่าง ๆ ทัง/ ที มีผลกระทบจากภายนอก
บริษัทฯได ้จัดให ้มีกระบวนการประเมินความเสีย

และภายในกิจ การ รวมทั /ง ความเสีย งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น อย่ า งต่ อ เนื อ ง และนํ าเสนอต่ อ คณะ
 งเพือ
 ง ความเป็ นไปได ้ และผลกระทบ การตอบสนอง ของ
กรรมการบริหารความเสีย
 สรุป ประเด็นความเสีย

 ง และการจัดทํา แผนการตรวจสอบ
ฝ่ ายบริหารต่อความเสียงต่าง ๆ มาตรการการควบคุม เกีย
 วกับความเสีย
้เป็
ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ
 ใช น แผนการตรวจสอบระยะปานกลางต่อไป
 งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือรั บทราบถึง รายงาน การ
ทัง/ นี/คณะกรรมการบริหารความเสีย
 ง และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ
ประเมินและบริหารจัดการความเสีย
 พิจารณาอนุมัตแ
ิ ผนการ
ตรวจสอบ
ิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิM
การไม่ละเมิดทร ัพย์สน
ิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิU ซึง เป็ นนโยบายสําคัญที กรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สน
ผู ้บริหาร และพนั กงานทุกคนต ้องปฏิบัตต
ิ ามอย่างเคร่งครั ด และกําหนดให ้มีการตรวจสอบเพือป้ องกันการ
ละเมิด ลิข สิท ธิUใ นซอฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ก ารใช ้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสือ สาร บริ ษั ทฯให ้
 สาร โดยกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ความสําคัญกับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ข ้อมูลข่าวสาร เพือป้ องกันและลดโอกาสทีข
 ้อมูลสําคัญหรือเป็ นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดย
 วชาญด ้านการจัดเก็บและดูแลรักษาข ้อมูล
เจตนาหรือโดยความประมาท โดยจัดให ้มีหน่วยงานทีม
 ค
ี วามเชีย
สารสนเทศของบริษัทฯ โดยตรง อีกทัง/ มีห ้องปฏิบัตก
ิ ารทีใ ช ้สําหรับเก็บข ้อมูลทัง/ หมดของบริษัทฯ ลงไปยัง
เซิร์ฟ เวอร์ข นาดใหญ่ เพือให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญั ตวิ ่า ด ้วยการกระทํ าความผิด เกีย
 วกับ คอมพิว เตอร์
 สาร เรือ งหลัก เกณฑ์ก ารเก็ บ รั ก ษา
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ
ข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู ้ให ้บริการ พ.ศ.2550
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม
้ ครองผูแ
้ จ้งเบาะแส
่ งทางในการแจ ้งเบาะแสหรือข ้อร ้องเรียนของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
บริษัทฯ จัดให ้มีชอ
่ ในกรณีทส
ี งสัย
่ ถึง การ
ว่าจะมีการกระทํ าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษั ทฯ การกระทํา ผิด กฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมทีส
 อ
ทุจริตการปฏิบต
ั ิ อย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยกําหนดให ้เลขานุการบริษัท ฯ ทําหน ้าทีเ ป็ นหน่วยรับข ้อร ้องเรียน
หรื อ ประสานงานในการ รั บ ข อ
้ มู ล ผู แ
้ จ ง้ เบาะแสหรื อ ข อ
้ รอ
้ งเรี ย น มี ท างเลื อ กที จ ะแจ ง้ ตรงมายั ง
คณะกรรมการตรวจสอบก็ได ้ ตามทีอ
 ยูข
่ ้างล่าง
1. ช่องทางการแจ ้งข ้อร ้องเรียน และข ้อเสนอแนะ
- ทีอ
 เี มล์คณะกรรมการตรวจสอบ Auditcom@sena.co.th
- ส่งไปรษณียถ
์ งึ คณะกรรมการตรวจสอบ
*บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที5 24 อาคาร ที.เทรเชอรี ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
-

 ให ้ระบุร ายละเอีย ดข ้อเท็ จ จริง หรือ
ในกรณี ท ผ
ี ู ้ร ้องเรีย นบุค คลภายนอกเลือ กทีจ
 ะไม่เ ปิ ดเผยชือ
ั เจนเพียงพอ(หากมีหรือเป็ นไปได ้)ทีแ
 ว่ามีการกระทําที
หลักฐานทีช
 ด
 สดงให ้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชือ
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข ้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เกิดขึน
/

 ได ้ทีก
- บุคคลภายในสามารถส่งเอกสารหลักฐานหากมีโดยไม่เปิ ดเผยชือ
 ล่อง Drop Box
ทัง/ นีก
/ ารร ้องเรียนจะถือเป็ นความลับทีส
 ด
ุ และผู ้ร ้องเรียนสามารถร ้องเรียนได ้มากกว่าหนึง ช่องทางและ
ไม่จําเป็ นต ้องเปิ ดเผยตัวตนผู ้ร ้องเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให ้บริษัทสามารถแจ ้งผลการดําเนินการ
หรือรายละเอียดเพิม
 เติมในเรือ
 งทีร ้องเรียนให ้ทราบได ้
2.กระบวนการดําเนินการเมือ
 ได ้รับข ้อร ้องเรียน
2.1 เมือ
 ได ้รับเบาะแสหรือข ้อร ้องเรียนแล ้ว เลขานุการบริษัท จะรวบรวมข ้อมูล นํ าส่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นรายเดือ น หรื อ ทั น ทีห ากเป็ นเรื อ งด่ ว น โดยให เ้ พิม วาระการประชุม หากมี
หมายกํ า หนดการอยู่แ ล ้วในเดือ นเดีย วกัน หากไม่ม ีใ ห ้เรีย กประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่างหาก
2.2 ให ้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณา ตรวจสอบ สอบสวนประเด็นรายงานทีไ ด ้รับ และ
กํ า หนดมาตรการและ/หรือ ลงมติใ ห ้ดํ า เนิน การแก ้ไขตามความเหมาะสมเกีย วกั บ ประเด็ น
เรือ
 งราวดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบ อาจพิจารณาให ้ขยายขอบเขตการตรวจสอบ สอบสวนเพิม
 เติมหากข ้อมูล
ไม่เพียงพอ หรือให ้นํ าเสนอ คณะกรรมการในกรณี ประเด็นตรวจสอบเกีย
 วกับผู ้บริหารระดับสูง
 ถือว่าผู ้ทีถ
- การสืบสวนข ้อเท็จจริงแล ้วพบว่า ข ้อมูลและหลักฐานมีความน่าเชือ
 ูกกล่าวหาได ้กระทําการ
ทุจริตจริง บริษัทจะแจ ้งให ้ผู ้ถูกกล่าวหาทราบถึงข ้อกล่าวหา และให ้สิทธิในการพิสจ
ู น์ตนเอง
- หากผู ท
้ ีถู ก กล่ า วหาได ้ทํ า การทุ จ ริต จริง การทุ จ ริต จะถือ ว่ า เป็ นการทํ า ผิด นโยบายต่ อ ต ้านการ
 และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต ้องได ้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
คอร์รัปชัน
ทีบ
 ริษัทได ้กําหนดไว ้ และถ ้าหากการกระทํานั น
/ ผิดกฎหมายผู ้กระทําผิดอาจจะต ้องได ้รั บโทษทาง
กฎหมายด ้วย ทัง/ นีโ/ ทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทคําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ น
/ สุด
อันสิน
2.3 หลั ง จากนั /น คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ ้งให ้ เลขานุ ก ารบริษั ทและคณะกรรมการบริห าร
รับทราบ
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เพือ
 ดําเนินการ ตามคําสัง ทีค
 ณะกรรมการตรวจสอบได ้ผ่านมติการแก ้ไขประเด็นดังกล่าวข ้างต ้น
และรายงานผลให ้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู ้แจ ้งเบาะแส/ข ้อร ้องเรีย นหากเปิ ดเผยให ้ทราบ
รวมทัง/ รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษั ท ให ้
รับทราบด ้วย
2.4 การร ้องเรียนโดยไม่สจ
ุ ริต
หากการแจ ้งเบาะแส ข ้อร ้องเรียน ให ้ถ ้อยคํา หรือให ้ข ้อมูลใดทีพ
 ส
ิ จ
ู น์ได ้ว่ากระทําโดยไม่สจ
ุ ริต
กรณีเป็ นพนั กงานของบริษัทฯ จะได ้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกทีก
 ารกระทํา
นัน
/ ทําให ้บริษัทฯ ได ้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกบ
ั บุคคลนัน
/ ด ้วย
มาตรการคุม
้ ครอง
- บริษัทฯ จะเก็บข ้อมูลและตัวตนของผู ้แจ ้งเบาะแส หรือผู ้ร ้องเรียน และผู ้ถูกร ้องเรียนเป็ นความลับ
- บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข ้อมูลเท่าทีจ
 ํ าเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู ้รายงาน
แหล่ง ทีม
 าของข ้อมูล หรือ บุค คลทีเ กีย
 วข ้องทีอ
 าจได ้รั บ ความเสีย หาย และจะพิจ ารณาการบรรเทาความ
เสียหายด ้วยกระบวนการทีเ หมาะสมและเป็ นธรรม
- ผู ร้ อ
้ ง เ รี ย น ห รื อ ผู ท
้ ี ใ ห ค
้ ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ตรวจสอบข ้อเท็จจริง สามารถร ้องขอให ้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ ้มครองทีเ หมาะสมก็ได ้ หรือบริษัทอาจ
กําหนดมาตรการคุ ้มครองเอง โดยผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ทีใ ห ้ความร่วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็จจริงไม่ต ้องร ้อง
ขอก็ได ้ หากเห็นว่าเป็ นเรือ
 งทีม
 แ
ี นวโน ้มทีจ
 ะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- บริษั ท จะไม่ ก ระทํ า การอั น ใดอั น ไม่ เ ป็ นธรรมต่อ ผู ้แจ ้งเบาะแสหรือ ผู ้ร อ้ งเรีย น ไม่ ว่า จะโดยการ
เปลีย
 นแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท
 ํางาน สัง พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัตงิ าน เลิกจ ้าง หรือ
กระทําการอืน
 ใดทีม
 ล
ี ักษณะเป็ นการปฏิบัตอ
ิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู ้แจ ้งเบาะแสหรือผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ให ้ความ
ร่ ว มมือ ในการตรวจสอบข ้อเท็ จ จริง ทัง/ นี/ บริษั ทไม่ม น
ี โยบายด ้วยการลดตํ า แหน่ ง หรือ ให ้ผลทางลบต่อ
 แม ้ว่าการกระทํานั น
พนักงานทีแ
 จ ้งเหตุหรือ เบาะแสการคอร์รัปชัน
/ จะทําให ้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็
ตาม
หมวดทีG 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การรายงานของคณะกรรมการบริษท
ั ทงที
ัL เG ป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน
คณะกรรมการบริษัทมีห น ้าทีใ นการเปิ ดเผยสารสนเทศทัง/ ทีเ ป็ นสารสนเทศทางการเงิน และทีไ ม่ใ ช่
 ถือได ้ และทันเวลา เพือ
ทางการเงินอย่างครบถ ้วน เพียงพอ เชือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทฯ
ได ้รั บ สารสนเทศอย่า งเท่า เทีย มกัน รวมทัง/ จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ข ้อมูล บนเว็ บ ไซต์ข องบริษั ทฯ ให ้มีค วาม
ครบถ ้วนอย่ า งสมํ า เสมอและรวดเร็ ว ทั น เหตุก ารณ์ โดยสารสนเทศของบริษั ทฯ จะต ้องจั ด ทํ า ขึน
/ อย่ า ง
รอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต ้อง และโปร่งใส
ทัง/ นี/บริษัทฯไม่เคยมีประวัตก
ิ ารถูกสัง ให ้แก ้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ ได ้รับ
การรับรองโดยไม่มเี งือ
 นไขจากผู ้สอบบัญชี และการดําเนินการแต่งตัง/ ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตได ้ผ่านความ
เห็นชอบจากทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําทุกปี โดยผู ้สอบบัญชีมค
ี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่มค
ี วามสัมพันธ์ และ/หรือการมีสว่ นได ้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู ้บริหาร/ ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่หรือผู ้ทีเ กีย
 วข ้อง
ั ันธ์
น ักลงทุนสมพ
บริษัทฯ ได ้ให ้ความสําคัญในส่วนงานฝ่ ายนั กลงทุนสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก โดยจุดประสงค์ของฝ่ ายนั ก
 สารทีถ
ลงทุนสัมพันธ์คอ
ื การสร ้างและคงไว ้ซึง การสือ
 ก
ู ต ้อง เกีย
 วเนือ
 ง สมําเสมอ และทันต่อเวลากับผู ้ถือหุ ้น
และผู ้ทีส นใจจะลงทุ น ในบริษั ทฯ ในรู ป แบบต่า งๆ เช่น คํ า อธิบ ายและการวิเ คราะห์ผ ลการดํ า เนิน งาน
(MD&A), เข ้าร่วมกิจกรรม Set Opportunity Day , จัดกิจ กรรมเยียมชมกิจ การ และกิจกรรมพบปะ
นักวิเคราะห์
 สารกับนั กลงทุน โดยเว็บไซต์ถอ
ในส่วนของเว็บไซต์นับเป็ นอีกช่องทางหนึง ในการสือ
ื เป็ นแหล่งข ้อมูล
ทีส
 ําคัญและถูกออกแบบโดยใช ้หลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 เี ป็ นหลัก ในส่วนของเนื/อหาทีไ ด ้เผยแพร่จะ
ประกอบไปด ้วยข ้อมูล ได ้แก่ 56-1 , รายงานประจําปี ,งบการเงิน , MD&A, หนั งสือเชิญประชุม ,รายงานการ
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ประชุม และข่าวต่างๆทีไ ด ้รายงานตลาดหลักทรั พย์ฯ ทัง/ นี/ผู ้ถือหุ ้นและผู ้สนใจจะลงทุน ในบริษัทหรือมีข ้อ
สงสัยและต ้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังทีฝ
 ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ 1. นางสาวอธิกา บุญรอดชู
2. นางสาวณั ฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
3. นายพรชัย สุขเอีย
 ม
เบอร์โทรศัพท์
+66(0) 2541-4642 ต่อ 2422 และ 2414
E-mail
ir@sena.co.th
Website
http://www.sena.co.th
ํ ค ัญต่อสาธารณชน
นโยบายเปิ ดเผยสารสนเทศทีส
G า
บริษั ทฯ มีน โยบายเปิ ดเผยสารสนเทศทีส
 ํา คัญ ต่อ สาธารณชน เช่น ผลการดํ า เนิน งานของบริษั ทฯ
 ประวัต ิ และข ้อมูลการถือ หุ ้นของคณะกรรมการบริษั ทและ
โครงสร ้างองค์กร โครงสร ้างกลุ่ม ธุรกิจ รายชือ
ผู ้บริหาร นโยบายการกํ ากับดูแ ลกิจการ คู่มอ
ื จริยธรรม ข ้อบังคับบริษัท รายงานการประชุมผู ้ถือ หุ ้น แบบ
56-1 รายงานประจําปี รายงานความยังยืน ตามกรอบแนวทางด ้านการพัฒนาอย่างยังยืน(Global Reporting
 เพือให ้นั กลงทุนและผู ้ทีเ กีย
Initiative)(GRI) และนโยบายต่อต ้านทุจริตคอร์รัปชัน
 งข ้องทัง/ ทีเ ป็ นผู ้ถือหุ ้น
 การเผยแพร่ข ้อมูล
และผู ้ทีส
 นใจจะถือหุ ้นในอนาคตได ้ใช ้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสือ
ต่างๆ ของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดทีG 5 ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน า้ ทีแ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ทจะรวมถึ ง การกํ า หนดนโยบาย วิสั ย ทั ศ น์
พั น ธกิจ คุณ ค่า ทีม
 ุ่ง หวัง กลยุทธ์ ทิศ ทางและเป้ าหมายการดํา เนิน งานของบริษั ทฯ การควบคุมดูแ ลและ
ประเมินการบริหารผ่านคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีจุดประสงค์เพือเพิม
 มูลค่า ให ้ผู ้ถือหุ ้น ซึง การทีป
 ระสบ
ความสํา เร็ จ ในการเพิม มูล ค่า ให ้ผู ้ถือ หุ ้นได ้ คณะกรรมการบริษั ทต ้องมั น ใจว่า มีก ารปฏิบั ต ห
ิ น า้ ทีภ
 ายใต ้
กฎหมาย จุดประสงค์ และข ้อบังคับบริษัทรวมถึงยังต ้องตระหนั กถึงการกํากับดูแลกิจการ ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษ ัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะต ้องประกอบด ้วยกรรมการจํ านวนไม่น ้อยกว่า 5 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระ
อย่า งน อ
้ ย 1/3 ของจํ า นวนกรรมการทัง/ หมด แต่ไ ม่น อ
้ ยกว่า 3 ท่า น โดยคณะกรรมการบริษั ทได ้จั ด ตั ง/
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ
 บริหารและดําเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี ได ้แก่ คณะกรรมการบริษั ทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน
 ง และคณะกรรมการบริห าร ทัง/ นี/
คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การทีด
 ีค ณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลความเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต ้องประกอบด ้วยกรรมการอิสระทัง/ หมดและมีจํานวนไม่น ้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี
กรรมการตรวจสอบอย่ า งน อ
้ ย 1 ท่า น ทีม ีค วามรู แ
้ ละประสบการณ์ เ พือ ทํ า หน า้ ทีใ นการสอบทานความ
 ถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต ้องประกอบด ้วยกรรมการไม่น ้อย
น่าเชือ
กว่า 3 ท่า น แต่ไ ม่เ กิน 5 ท่าน และเป็ นกรรมการอิส ระเป็ นส่ว นใหญ่ คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การทีด
 ี
 ง
จะต ้องประกอบด ้วยกรรมการไม่ น อ้ ยกว่า 3 ท่า น แต่ไ ม่เ กิน 5 ท่า นคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลความเสีย
จะต ้องประกอบด ้วยกรรมการไม่ น อ
้ ยกว่ า 3 ท่ า น แต่ ไ ม่ เ กิน 5 ท่ า นและคณะกรรมการบริห ารจะต ้อง
ประกอบด ้วยกรรมการบริหารจํานวนไม่เกิน 5 ท่าน
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ซึง สามารถดํารงตําแหน่ งได ้คราวละ 3 ปี เมือ
 ครบกําหนดออก
ตามวาระ คณะกรรมการจะเป็ นผู ้พิจ ารณาผู ้ทีม
 ีคุณ สมบัต เิ หมาะสมทีจ
 ะเข ้ามาเป็ นกรรมการแทน โดยจะ
พิจารณาจากผู ้ทีม
 ค
ี วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท ซึง กรรมการทีพ
 ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระดังกล่าวอาจะได ้รับพิจารณาเลือกให ้กลับมาเป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได ้อีกวาระหนึง
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารกระทําผิดกฎระเบียบของสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร ้างการจัดการของบริษั ทฯ ประกอบด ้วยคณะกรรมการทัง/ หมด 6 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํา กับดูแ ล
 งและคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ล ะคณะได ้มีกํา หนดการ
กิจ การทีด
 ี คณะกรรมการกํา กับ ดูแลความเสีย
ประชุม ล่ว งหน า้ เป็ นรายปี และบริษั ทฯได ้มีก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า้ ทีแ ละความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีดงั ต่อไปนี/
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วันที
โดย

อนุมตั ิ

ผลบังคับใช้

ครัง ทีแ ก้ไข

Board

23 มกราคม 2560

-

Board approve

23 มกราคม 2560

-

1

แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท
1. ปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ ห ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับของบริษั ทฯ รวมถึงกํ าหนดนโยบาย
ั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าทีม
วิสย
 ุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทางและเป้ าหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ การ
ควบคุมดูแลและประเมินการบริหารผ่านคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัตต
ิ ามมติของทีป
 ระชุม
ผู ้ถือ หุ ้นเว ้นแต่ใ นเรือ งทีต
 ้องได ้รั บ อนุ มั ต เิ ป็ นพิเ ศษ ให ้เป็ นไปตามทีก
 ํ า หนดโดยข ้อบัง คับ หรือ
/ ขายสิน ทรั พย์ทส
กฎหมาย หรือ การทํา รายการทีเ กีย
 วโยงกันและการซือ
ี ําคัญตามกฎเกณฑ์ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานกํากับอืน
 ๆ กําหนด เป็ นต ้น
2. พิจารณาอนุ มัตน
ิ โยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ เช่น นโยบายกํ ากับดูแลกิจการ นโยบายบริหาร
 งและนโยบายต่ อ ต ้านการคอร์ รั ป ชั น รวมทั ง/ แต่ ง ตั ง/ คณะกรรมการชุด ย่ อ ยทีจ ะดู แ ล
ความเสีย
ครอบคลุมนโยบายดังกล่าว
3. พิจารณาอนุมัตน
ิ โยบายธุรกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธรุ กิจ และงบประมาณประจําปี
4. พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง/ บุคคลทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามทีก
 ําหนดใน พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข ้อบังคับ
และ/หรือระเบียบทีเ กีย
 วข ้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทต
ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน
ื
นอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตัง/ กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ หรือพนั กงานระดับบริหารอืน

พร ้อมทัง/ กําหนดขอบเขตอํานาจหน ้าทีแ
 ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแต่งตัง/ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแ
ิ ละปราศจาก
ลักษณะต ้องห ้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ รวมถึงประกาศข ้อบัง คับ และ/หรือ ระเบียบทีเ กีย
 วข ้องของตลาดหลัก ทรั พย์ฯ
และเสนอต่อทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาแต่งตัง/ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ต่อไป
 กรรมการซึง มีอํานาจผูกพันบริษัทฯ ได ้
7. พิจารณากําหนดและแก ้ไขเปลีย
 นแปลงชือ
8. แต่ง ตัง/ บุคคลอืน
 ใดให ้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต ้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอํานาจเพือให ้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีค
 ณะกรรมการเห็ นสมควร
ซึง คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย
 นแปลงหรือแก ้ไขอํานาจนัน
/ ๆ ได ้
9. พิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารทํา รายการได ้มาหรือ จํ าหน่ า ยไปซึง สินทรั พย์ เว ้นแต่รายการดัง กล่าวจะต ้อง
ได ้รั บ อนุ มั ต จ
ิ ากทีป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น
้ ทั ง/ นี/ ในการพิจ ารณาอนุ มั ต ด
ิ ั ง กล่ า วจะเป็ นไปตามประกาศ
ข ้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ กีย
 วข ้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารทํ า รายการทีเ กีย วโยงกั น เว ้นแต่ร ายการดั ง กล่า วจะต ้องได ้รั บ อนุ มั ต จ
ิ ากที
ประชุม ผู ้ถือ หุ ้น ทัง/ นี/ ในการพิจ ารณาอนุ มั ต ด
ิ ัง กล่า วจะเป็ นไปตามประกาศ ข ้อบัง คับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ กีย
 วข ้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น เมือ
 เห็นได ้ว่าบริษัทฯ มีกําไรพอสมควร
ทีจ
 ะทําเช่นนั น
/ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมผู ้ถือ
หุ ้นคราวต่อไป
ทั ง/ นี/ การมอบหมายอํ า นาจหน า้ ทีแ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษั ทนั /น จะไม่ ม ี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีท
 ําให ้คณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุ มัตริ ายการทีต
 นหรือบุคคลทีอ
 าจมีความขัด แย ้ง เป็ นผู ้เกีย
 วข ้องหรือ
ได ้รั บผลประโยชน์ (ตามทีน
 ิยามไว ้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรั บทัง/ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการในฐานะผู ้นํ าของคณะกรรมการบริษัท มีหน ้าทีด
 แ
ู ลรับผิดชอบการกํากับ ติดตาม
ดูแล การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอืน
 ๆ ให ้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานทีก
 ําหนดไว ้
2. ประธานกรรมการเป็ นผู ้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให ้
ประธานกรรมการหรือผู ้ซึง ได ้รับมอบหมายเป็ นผู ้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง/ ให ้ส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน ้าอย่างน ้อย
7 วันก่อนวันประชุม เว ้นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่งด่วน ในคําบอกกล่าวนัน
/ ให ้ระบุสถานที วันเวลา และ
สภาพแห่งกิจการทีป
 ระชุมปรึกษาหารือกันนัน
/ ด ้วย
13

SENA Development Plc Group

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เลขทีเ อกสาร
SENA 000001

วันที
โดย

อนุมตั ิ

ผลบังคับใช้

ครัง ทีแ ก้ไข

Board

23 มกราคม 2560

-

Board approve

23 มกราคม 2560

-

1

แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

/ าดในกรณีทค
3. เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็ นผู ้ลงคะแนนเสียงชีข
ี ะแนน
เสียงเท่ากัน ในทีป
 ระชุมคณะกรรมการ
4. เป็ นประธานในการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให ้เป็ นไปตามข ้อบังคับของ
/ าดในกรณีทค
บริษัทฯและระเบียบวาระทีก
 ําหนดไว ้ และเป็ นผู ้ลงคะแนนเสียงชีข
ี ะแนนเสียงเท่ากัน
ในทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น
5. ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
 น
ื ใดตามทีก
 ฎหมายกําหนดไว ้โดยเฉพาะว่าให ้เป็ นหน ้าทีข
 องประธานกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหน้าทีค
G วามร ับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให ้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให ้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (InternalControl) และระบบการตรวจสอบภายใน
(InternalAudit) ทีเ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู ้สอบบัญชีและ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให ้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง/ โยกย ้ายเลิกจ ้างหัวหน ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน
 ใดทีร ับผิดชอบเกีย
 วกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให ้บริษั ทฯปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายว่า ด ้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ข ้อกํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง/ บุคคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือ
 ทําหน ้าทีเ ป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทัง/ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหาร
เข ้าร่วมประชุมด ้วยอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง/
5. พิจารณารายการทีเ กีย
 วโยงกัน หรือรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ให ้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ทงั / นีเ/ พือ
 ให ้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทาน ตรวจสอบ ตามความเหมาะสม รายงานเกีย วกั บ มาตรการต่อ ต ้านการคอร์รั ป ชัน ซึง
คณะกรรมการได ้มอบหมายให ้อยูใ่ นการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายต่อต ้าน
 ของบริษัท
การคอร์รัปชัน
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษัทซึง รายงาน
ดัง กล่า วต ้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต ้องประกอบด ้วยข ้อมูล อย่า งน อ้ ย
ดังต่อไปนี/
 ถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ก) ความเห็นเกีย
 วกับความถูกต ้องครบถ ้วนเป็ นทีเ ชือ
(ข) ความเห็นเกีย
 วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย
 วกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข ้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกีย
 วกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย
 วกับรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค
 ณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
 ามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
(ซ) รายการอืน
 ทีเ ห็ น ว่า ผู ้ถือ หุ ้นและผู ้ลงทุน ทัว ไปควรทราบภายใต ้ขอบเขตหน า้ ทีแ
 ละความ
รับผิดชอบทีไ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัตก
ิ ารอืน
 ใดตามทีค
 ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด ้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีค
G วามร ับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 เป็ นกรรมการใหม่ หรือ สรรหาผู ้บริหารระดับสูง และผู ้มีอํานาจ
1. คัดเลือกบุคคลทีส
 มควรได ้รับการเสนอรายชือ
ในการจัดการบริษัท โดยกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธก
ี าร ในการสรรหาทีม
 ค
ี วามโปร่งใส เพือเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ
2. พิจารณาแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อน
ื ๆ ของกรรมการบริษัท ผู ้บริหารระดับสูง
และผู ้มีอํานาจในการจัดการบริษัททีเ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพือเสนอต่อทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ
3. นํ าเสนอนโยบายและหลัก เกณฑ์ในการกํา หนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต อบแทนอืน
 ๆให ้แก่กรรมการ
บริษัทฯและกรรมการในคณะกรรมการย่อย
4. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู ้จัดการ
5. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู ้จั ด การ เพือ เสนอคณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณาอนุ มั ต ิ และ/หรือ เสนอขออนุ มั ต ต
ิ ่อ ทีป
 ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น
แล ้วแต่กรณี
6. กํ าหนดค่า ตอบแทนทีจ
 ํ า เป็ นและเหมาะสมทัง/ ทีเ ป็ นรู ป แบบตัว เงิน และมิใช่ตัวเงิน เพือ จูงใจและรั ก ษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู ้จัดการ
7. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อ ย
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ กรรมการผู ้อํานวยการและกรรมการผู ้จัดการ
8. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให ้เหมาะสมกับหน ้าทีค
 วามรั บผิดชอบ รวมทัง/ สอดคล ้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาดโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ทจ
ี ะสร ้างให ้กับบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
9. ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
 น
ื ใดตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
G ง
ขอบเขตอํานาจหน้าทีค
G วามร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย
 งองค์กรโดยรวม
1. รับทราบและให ้ข ้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสีย


ํ
2. จัดให ้มีกระบวนการในการประเมินความเสียงโดยระบุ รับทราบถึง ความเสียงทีส
 าคัญๆ ของกิจการ รวมทัง/
 งด ้านการคอร์รัปชัน
 ความเป็ นไปได ้ และผลกระทบ รวมทัง/ การตอบสนอง ของ ฝ่ ายบริหารต่อความเสีย
 ง
ความเสีย
นัน
/ ๆ อย่างเหมาะสม
 งตามความเหมาะสม โดยจัดทํามาตรการการควบคุม ในรูปแบบต่าง ๆ และ
3. การบริหารจัดการกับความเสีย
 ง ต่าง ๆ เพือ
จัดทําแผนการตรวจสอบการควบคุมตามประเด็นความเสีย
 ให ้ผู ้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเพือ
 รับทราบ อนุมัต ิ หรือ บังคับใช ้ ตามความเหมาะสม
 ง รวมทัง/ กระบวนการบริหารความเสีย
 งในภาพรวมขององค์กร
4. จัดทํารายงานการประเมิน ความเสีย
 งขององค์ก ร ให ้คณะกรรมการบริษั ทรั บ ทราบ ในกรณี ท ีม ีปั จ จั ย หรือ
5. รายงานผลการบริห ารความเสีย
 ต ้องรายงานต่อคณะกรรมการ
เหตุการณ์ซงึ อาจมีผลกระทบทีเ ป็ นสาระสําคัญต่อบริษัท หรือ การทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัททันที
6. ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
 น
ื ใดตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการกําก ับดูแลกิจการทีด
G ี
1. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรั บปรุง นโยบาย คู่มอ
ื และแนวทางปฏิบัตใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนั กงาน ในลักษณะทีส
 อดคล ้องกับแนวปฏิบัตส
ิ ากล เพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ ตลอดจนกํากับดูแลให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย คูม
่ อ
ื และแนวทางปฏิบัต ิ
เกีย
 วกับการกํากับดูแลกิจการทีด
 จ
ี ริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
2. พิจ ารณา กํ า หนด ทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คม ชุม ชน และสิง แวดล ้อม
(Corporate SocialResponsibility: CSR) เพือ
 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ ตลอดจนดูแลให ้มี

การปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล ้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรั บปรุงนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย
 วกับการต่อต ้านทุจริตและติดสินบน
(Anti-corruption and Bribery) เพือ
 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
 พิจารณาอนุมัต ิ ตลอดจนดูแลให ้มีการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบต
ั เิ กีย
 วกับการต่อต ้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
4. รายงานผลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
 อ
่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น
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5. ปฏิบัตห
ิ น ้าทีห
 รือดําเนินการอืน
 ใดตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัตก
ิ ารใดๆตามทีก
 ําหนด
โดยกฎหมายหรือข ้อกําหนดของหน่วยงานราชการ
6.ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ประจํ าปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
7. แต่งตัง/ คณะทํางาน เพือช่วยเหลือการปฏิบัตงิ านต่างๆ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี ตลอดจน
 วชาญ เพือ ให ้คํ า ปรึก ษาและให ้คํ า แนะนํ า ตลอดจนช่ว ยเหลือ การ
แต่ง ตั ง/ ทีป รึก ษาอิส ระทีม ี ความรู ้ ความเชีย
ปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จั ด ทํ า และนํ า เสนอนโยบายทางธุร กิจ เป้ าหมาย แผนการดํ า เนิน งาน กลยุท ธ์ท างธุร กิจ อํ า นาจการ
 เพือขออนุ มั ตต
บริห ารงาน รวมทัง/ นโยบาย ทีส
 ํา คัญอืน
 เช่น นโยบายการต่อต ้านการคอร์รั ปชัน
ิ ่อ คณะกรรมการ
บริษัท
2.จัดทําแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ เพือ
 ขออนุมัตต
ิ อ
่ คณะกรรมการบริษัท
3.ตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให ้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้ าหมาย
แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณ ทีไ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการให ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเอือ
/ ต่อสภาพธุรกิจ
 จากสถาบัน การเงิน รวมตลอดถึง การชํา ระหรือ การใช ้
4.มีอํ า นาจพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารกู ้หรือ การขอสิน เชือ
/ ทีด
/
จ่ายเงินเพือ
 ธุรกรรมตามปกติธุร กิจของบริษัทฯเช่น การใช ้จ่ายเงินเพือ การลงทุน เพือการจัดซือ
 น
ิ หรือจัดซือ
ทีด
 น
ิ พร ้อมสิง ปลูกสร ้าง การลงทุนก่อสร ้าง และใช ้จ่า ยเพือ การดํ าเนิน งานต่า งๆทัง/ นี/ ภายในวงเงิน สําหรั บแต่ล ะ
รายการไม่เกินกว่า 3,000 ล ้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า หรือเป็ นไปตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.กําหนดโครงสร ้างองค์กรและการบริหารจัดการทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง/ เรืองการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การว่าจ ้าง และการเลิกจ ้างของพนั กงานของบริษัทฯ ทีเ ป็ นคณะผู ้บริหาร หรือผู ้บริหารระดับสูง โดยอาจ
มอบหมายให ้กรรมการผู ้จัดการเป็ นผู ้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ ้างแรงงาน
6.กํากับดูแล และอนุมัตเิ รือ
 งทีเ กีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง/ หรือมอบหมายให ้บุคคลใด
บุค คลหนึ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การ อย่ า งหนึ ง อย่ า งใดแทนคณะกรรมการบริห ารตามทีเ ห็ น สมควรได ้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลีย
 นแปลง หรือแก ้ไขอํานาจนัน
/ ๆ ได ้
7. ปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
 น
ื ใด ตามทีไ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทัง/ นี/ การมอบอํานาจดังกล่าวข ้างต ้น
ให ้แก่คณะกรรมการบริหารนั น
/ ห ้ามมิให ้กรรมการบริหารซึง มีสว่ นได ้เสียมีความขัดแย ้ง หรืออาจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์อน
ื ใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยในเรือ
 งใดออกเสียงลงคะแนนในเรือ
 งนั น
/ ซึง การอนุมัตริ ายการทีอ
 าจมี
ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ดัง กล่าวอาจต ้องดํ าเนิน การตามประกาศตลาดหลัก ทรั พย์แห่งประเทศไทย เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และการเปิ ดเผยรายการทีเ กีย
 วโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ
G ริหาร
1.มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให ้เป็ นไปตามนโยบายทีค
 ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว ้ และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง/ การรายงานการดําเนินการเกีย
 วกับนโยบาย
 ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลักอืน
 รวมทัง/ นโยบายการต่อต ้านคอร์รัปชัน
2.พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทีฝ
 ่ ายบริหารจัดทําเพือ
 นํ าเสนอให ้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัต ิ
รวมทัง/ ควบคุมการใช ้จ่ายงบประมาณประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน
 งจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จาก
3.พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํา เสมอ เพือ
 ป้ องกันความเสีย
ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4.มีอํานาจสัง การ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ
 ให ้การปฏิบต
ั งิ านเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ
 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
/ และใช ้จ่ายเงินในเรือ
5.มีอํานาจพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดซือ
 งทีเ กีย
 วกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ซึง
/
/
รวมถึง การจัดซือทีด
 น
ิ การอนุมัตก
ิ ารจัดซือสินค ้าวัสดุกอ
่ สร ้างและบริการอืน
 ทีเ กีย
 วข ้องเพือ
 ประโยชน์ และ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให ้เป็ นตามงบประมาณทีไ ด ้รับ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล ้านบาท
ิ ของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห ้างร ้าน หรือสถาบัน
6. พิจารณาการนํ าสิทธิและทรัพย์สน
การเงิน เพือ
 นํ าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัต ิ
7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรือเงินปั นผลประจําปี เพือ

16

SENA Development Plc Group

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เลขทีเ อกสาร
SENA 000001

วันที
โดย

อนุมตั ิ

ผลบังคับใช้

ครัง ทีแ ก้ไข

Board

23 มกราคม 2560

-

Board approve

23 มกราคม 2560

-

1

แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ
8. ดําเนินการใด ๆ เพือ
 สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการให ้อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง อยู่
ภายใต ้นโยบายคณะกรรมการบริษัท
ทัง/ นี/ การมอบอํานาจหน ้าทีข
 องประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารดังกล่าวข ้างต ้น จะไม่รวมถึงอํานาจทีท
 ําให ้ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารสามารถอนุมัตริ ายการทีต
 น หรือบุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสีย
นอกจากนี/ สําหรั บบริษัทย่อยของบริษัทฯ กําหนดให ้คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั น
/ ๆ มีอํานาจพิจารณา
/ และใช ้จ่ายเงินในเรือ
/ ทีด
อนุมัตก
ิ ารจัดซือ
 งทีเ กีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง รวมถึงการจัดซือ
 น
ิ การอนุมัต ิ
/ สินค ้าวัสดุกอ
การจัดซือ
่ สร ้างและบริการอืน
 ทีเ กีย
 วข ้องเพือ
 ประโยชน์ ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช ้จ่ายในการ
ขายและบริห าร และรายจ่ า ยลงทุ น ให เ้ ป็ นตามงบประมาณทีไ ด ร้ ั บ อนุ มั ต ิจ ากคณะกรรมการบริ ษั ทฯ หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล ้านบาท โดยหากรายการดังกล่าว
มีจํานวนเกินกว่า 50 ล ้านบาท รายการดังกล่าวต ้องได ้รับการพิจารณาอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
และหากมีจํา นวนเกินกว่า 100 ล ้านบาท รายการดังกล่าวต ้องได ้รั บการพิจารณาอนุ มั ตโิ ดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ
การแต่งตงและถอดถอนกรรมการบริ
ัL
ษ ัท
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทก
ุ ครัง/ ให ้กรรมการจํานวนไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง/ หมด
ในคณะกรรมการพ ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ ้าจํานวนกรรมการทีจ
 ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดย
ิ ธิได ้รับเลือกตัง/ ใหม่ได ้อีก
จํานวนทีใ กล ้ทีส
 ด
ุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู ้พ ้นจากตําแหน่งมีสท
ิ ธิแต่งตัง/ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธก
2. ให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีสท
ี ารดังต่อไปนี/
• ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ ้นต่อหนึง เสียง
• บุคคลซึง ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตัง/ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจ ะพึง เลือ กตั ง/ ในครั /ง นั /น ในกรณี ท ีบุค คลซึง ได ้รั บ การเลือ กตั ง/ ในลํ า ดั บ ถั ด ลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ
 ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง/ ในครัง/ นัน
/ ให ้ผู ้เป็ นประธานเป็ น
/ าด
ผู ้ออกเสียงชีข
3. นอกจากพ ้นตําแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ ้นตําแหน่งเมือ
 ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะ
ต ้องห ้ามตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติให ้ออกหรือศาลมีคําสัง ให ้ออก
4. ในกรณีทต
ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน
ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให ้คณะกรรมการมีมติ
ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีเ หลืออยู่ เลือกบุคคลซึง มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะ
ต ้องห ้ามตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เข ้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ต่อไป เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อยกว่า 2 เดือน
5. ทีป
 ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น อาจลงมติใ ห ้กรรมการคนใดออกจากตํ า แหน่ ง ก่อ นถึง คราวออกตามวาระได ้ ด ้วย
ิ ธิออกเสียง และมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู ้ถือหุ ้นซึง มาประชุม และมีสท
ิ ธิออกเสียง
น ้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนหุ ้นทีถ
 อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและมีสท
การสรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนจะทําหน ้าทีใ นการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพือ
 ให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง/ หรือเพือ
เสนอชือ
 เสนอให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง/ (แล ้วแต่กรณี)
โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคํานึงโครงสร ้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร ้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity)ความเหมาะสมของคุณสมบัต ิ และทักษะของกรรมการทีจ
 ําเป็ น
กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ
 ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของ
 บุคคลเพือ
บริษัทฯจากการแนะนํ าของกรรมการอืน
 ในบริษัทฯ การเสนอชือ
 เข ้ารับการเลือกตัง/ เป็ นกรรมการโดยผู ้ถือ
หุ ้นของบริษัทฯการสรรหาโดยทีป
 รึกษาภายนอก การสรรหาจากฐานข ้อมูลกรรมการ ของหน่วยงานต่างๆ หรือการ
สรรหาโดยกระบวนการอืน
 ๆทีค
 ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม
คุณสมบ ัติกรรมการ
1.มีคณ
ุ สมบัตถ
ิ ก
ู ต ้องและไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข ้อบังคับบริษัทฯ และหน่ วยงานกํากับดูแลทีเ กีย
 วข ้อง และการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
ของบริษัทฯ และในกรณีทเี ป็ นการสรรหาบุคคลเพือ
 ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต ้องมี
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คุณ สมบัต ต
ิ ามนิย ามกรรมการอิส ระของบริษั ทฯและกรณีก รรมการตรวจสอบ จะต ้องมีคุณสมบัต เิ พิมเติม เป็ นไป
ตามทีก
 ฎหมายกําหนด
 วชาญทีห
2. เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ม
ี ค
ี วามรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย
 ลากหลายอันเป็ น
ประโยชน์ตอ
่ การดําเนินงานของบริษัทฯ
 สัตย์ มีสข
3.มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัตห
ิ น ้าทีก
 รรมการด ้วยความระมัดระวัง มีความซือ
ุ ภาพร่างกายทีแ
 ข็งแรง
และจิตใจทีส
 มบูรณ์ สามารถทุม
่ เทในการทํางานกับบริษัทฯ ได ้อย่างเต็มที
4. มีป ระวัต ก
ิ ารทํา งานทีด
 ี ไม่ป ระกอบกิจการหรือ เป็ นหุ ้นส่ว นในห ้างหุ ้นส่ว นสามั ญ หรือ เป็ นหุ ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห ้างหุ ้นส่วนจํ ากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอืน
 ทีป
 ระกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้แจ ้งให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนที
จะมีมติแต่งตัง/ ตลอดจนได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องแล ้ว
หน้าทีแ
G ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม ้นท์ จํ ากัด (มหาชน) ได ้กํ าหนดนิยาม กรรมการอิส ระเข ้มกว่าข ้อกําหนดขัน
/ ตํา
ของสํา นั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ง ประเทศไทย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี/
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลทีม
 ค
ี ุณสมบัตค
ิ รบถ ้วนและมีความเป็ นอิสระตามทีค
 ณะกรรมการบริษัทได ้
กําหนดไว ้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องบริษัท และสอดคล ้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน
กล่าวคือ
ิ ธิออกเสียงทัง/ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
1. ถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีม
 ส
ี ท
บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง ทัง/ นี/ ให ้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ทีเ กีย
 วข ้องของกรรมการอิสระด ้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
 ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนั กงาน ทีป
 รึกษา ทีไ ด ้เงินเดือนประจํ า
หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบ
ิ ุคคลที
อาจมีความขัดแย ้ง เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวแล ้วไม่น ้อยกว่าสองปี กอ
่ นได ้รับการแต่งตัง/
3.ไม่เป็ นบุคคลทีม
 ค
ี วามสัมพั น ธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายในลัก ษณะทีเ ป็ น
บิดามารดาคูส
่ มรส พีน
 ้อง และบุตร รวมทัง/ คูส
่ มรสของบุตรของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ
 ะได ้รับการเสนอให ้เป็ นผู ้บริหาร หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ เช่น การท ารายการทางการค ้าทีเ ป็ นปกติ เพือประกอบกิจการ
การเช่า หรือให ้เช่าอสังหาริมทรั พย์ รายการเกีย
 วกับสินทรั พย์หรือบริการ หรือการให ้หรือรั บความช่วยเหลือทาง
การเงิน รวมถึงพฤติการณ์อน
ื ทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมี
ความขัดแย ้งในลักษณะทีอ
 าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง/ ไม่เคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู ้บริหารของผู ้ทีม
 ค
ี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการ
มีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนได ้รับการแต่งตัง/
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ุคคลทีอ
 าจมี
ความขัด แย ้ง และไม่เ ป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่ กรรมการอิส ระ ผู ้บริหาร หรือ หุ ้นส่วนผู ้จัด การของ
สํานั กงานสอบบัญชี ซึง มีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ุคคลทีอ
 าจมีความ
ขัดแย ้งสังกัดอยู่ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้ว ไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนได ้รับการแต่งตัง/
6. ไม่ เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู ้ให ้บริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึง รวมถึง การเป็ นทีป รึก ษากฎหมายหรือ ทีป รึก ษา
ทางการเงิน ซึง ได ้รั บค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิต ิ
บุคคลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง ทัง/ นี/ ในกรณีทผ
ี ู ้ให ้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลให ้รวมถึงการเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึง ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู ้บริหารหรือหุ ้นส่วนผู ้จัดการของผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพนั น
/ ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้น
จากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนได ้รับการแต่งตัง/
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ ด ้รับการแต่งตัง/ ขึน
/ เพือ
 เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ
ผู ้ถือหุ ้นซึง เป็ นผู ้ทีเ กีย
 วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เ ป็ นกรรมการทีไ ด ้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทฯ ให ้ตัด สิน ใจในการดํ า เนิน กิจ การของ
บริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง
9. กรณีทก
ี รรมการอิสระดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ
เดียวกันบริษัทฯ ต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
 วกับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทีก
 รรมการอิสระราย นั น
/
ได ้รับในแบบ 56-1และแบบ 56-2 ด ้วย
10. ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
 ใดทีท
 ําให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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 การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมมากกว่า 4 ครั ง/ ในหนึงปี บัญ ชีตามตารางกํา หนดการประชุม
ล่วงหน ้าทัง/ ปี และแจ ้งให ้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ นอกจากนีไ
/ ด ้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให ้แก่
กรรมการล่ว งหน า้ อย่า งน อ
้ ย 7 วัน ทํ า การก่อ นวั น ประชุม เพือ ให ้กรรมการมีเ วลาในการศึก ษาข ้อมู ล สํา หรั บ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ นั / น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน
 งมีกําหนดการประชุมเป็ นประจําทุกไตรมาสและเพิม
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสีย
 เติมตามความเหมาะสมและ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ม
ี ก
ี ําหนดการประชุมเป็ นประจําทุกเดือนและอาจประชุมเพิม
 เติมตามความจําเป็ น
และเหมาะสมนอกจากนี/ กรรมการทีไ ม่เ ป็ นผู ้บริห ารยั ง สามารถประชุม กัน เองได ้ตามความเหมาะสมซึง จะมีก าร
ประชุมอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง/ ทัง/ นี/ เพือ
 เปิ ดโอกาสให ้กรรมการทีไ ม่ได ้เป็ นผู ้บริหารสามารถอภิปรายปั ญหาต่างๆ ทีม
 ี
อยูใ่ นความสนใจร่วมกันโดยไม่มก
ี รรมการทีเ ป็ นผู ้บริหารหรือฝ่ ายบริหารเข ้าร่วมประชุม
ทัง/ นีเ/ พือ
 การกํากับดูแลกิจการทีด
 บ
ี ริษัทฯ มีนโยบายโดยกําหนดองค์ประชุมขัน
/ ตํา ในขณะลงมติวา่ จะต ้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง/ หมด
 การพ ัฒนาความรูค
้ วามสามารถของกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
บริษั ทฯ มีน โยบายส่ง เสริม ให ้กรรมการพั ฒ นาความรู ค
้ วามสามารถอย่ า งต่อ เนื อ งและเพี ย งพอ โดย
สนับสนุนให ้กรรมการเข ้าฝึ กอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ทีเ ป็ นการเพิม
 พูนความรู ้ในการปฏิบัตงิ านของ
กรรมการ เช่น การอบรมทีจ
 ัดขึน
/ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ได ้จัดให ้มีการ
ปฐมนิเทศเพือ
 ให ้กรรมการทีเ ข ้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็ นครัง/ แรกได ้รับทราบนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ตลอดจนขอบเขตหน ้าทีแ
 ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยๆ รวมทัง/ ให ้ข ้อมูลต่างๆ
ทีเ กีย
 วข ้อง เช่น รายงานประจํ า ปี นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การและคู่ม ือ จริย ธรรม ข ้อบัง คับ บริษั ทนอกจากนี/
บริษัท ฯ ยั งได ้จัด ให ้มีคู่ม ือ สํา หรั บ กรรมการซึง รวบรวมข ้อมูล ทีเ ป็ นประโยชน์สํา หรั บ การเป็ น กรรมการบริษัท จด
ทะเบียน เช่น พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
(ฉบับที 4) พ.ศ.2551 หลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ส
ี าํ หรับบริษัทจดทะเบียน คูม
่ อ
ื กรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็ น
ต ้น
 การประเมินการปฏิบ ัติหน้าทีข
G องคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษัท ได ้จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทประจําปี แบบทัง/ คณะ
เพือ
 ให ้คณะกรรมการได ้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานระหว่างปี ที ผ่านมา เพือ
 ให ้
นํ ามาแก ้ไขและเพิม
 เติมประสิทธิภาพการทํางาน
 การประเมินผลการปฏิบ ัติหน้าทีข
G องคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดให ้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี คณะกรรมการกํากับดูแลความ
 ง และคณะกรรมการบริหารทําการประเมินผลการปฏิบต
เสีย
ั งิ านโดยตนเองและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
 การประเมินผลการปฏิบ ัติหน้าทีข
G องผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดให ้ผู ้บริหาร ทําการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านโดยตนเองและรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
 นโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ
G ริษ ัทอืน
G ของประธานเจ้าหน้าทีบ
G ริหาร
บริษัทฯ ได ้มีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ
 ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อืน
 ของประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร ซึง สรุปสาระสําคัญได ้ว่าประธานกรรมการบริหารไม่ควรไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทีบ
 ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื นอกกลุม
่ บริษัท เว ้นแต่ในกรณีทเี ข ้าข ้อยกเว ้นตามทีก
 ําหนดไว ้
 นโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ
G ริษ ัทอืน
G ของคณะกรรมการบริษ ัท
กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อน
ื ได ้ แต่ทงั / นี/ ในการ
เป็ นกรรมการดังกล่าวต ้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีก
 รรมการของบริษัทสําหรับจํานวนบริษัททีก
 รรมการ
แต่ละคน สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได ้นัน
/ คณะกรรมการสนั บสนุนให ้กรรมการพิจารณาจํากัดไว ้ทีจ
 ํานวนไม่
เกิน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ
G ริหาร
นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารควรได ้รับค่าตอบแทนทัง/ ในลักษณะของค่าตอบแทนระยะ
/ และค่าตอบแทนระยะยาวระดับค่าตอบแทนทีเ ป็ นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัตงิ าน และผลตอบแทนจูงใจใน
สัน
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แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์

ระยะยาว ควรมีค วามสอดคล ้องกับ ผลการดํา เนิน งานของบริษั ทฯ และผลการปฏิบัต งิ านของประธานเจ ้าหน า้ ที
บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็ นผู ้ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารเป็ นประจํ าทุกปี เพือนํ าไปใช ้ในการพิจารณาทบทวนและ
กําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร โดยใช ้บรรทัดฐานทีไ ด ้ตกลงกันล่วงหน ้ากับประธานเจ ้าหน ้าที
บริหารตามเกณฑ์ทเี ป็ นรูปธรรมซึง รวมถึง ผลการปฏิบต
ั งิ านด ้านการเงิน ผลงานเกีย
 วกับการปฏิบัตต
ิ ามวัตถุประสงค์
/ และระยะยาวการพั ฒ นาผู ้บริห าร เป็ นต ้น และกรรมการอาวุโ สทีไ ด ้รั บ มอบหมายจาก
เชิง กลยุท ธ์ ทัง/ ในระยะสัน
 สารผลการพิจารณาให ้ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
ประธานกรรมการเป็ นผู ้สือ
 ริหารทราบ
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนจะพิจ ารณากํ า หนดค่า ตอบแทนของกรรมการ จากขนาด
ธุร กิจ และความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ โดยได ้เปรีย บเทียบกับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง
ประเทศไทยทีม
 ม
ี ล
ู ค่าตลาดในขนาดทีใ กล ้เคียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ
 เสนอต่อ
ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัตป
ิ ระจําทุกปี
ั ันธ์ของคณะกรรมการบริษท
 ความสมพ
ั ทีม
G ต
ี อ
่ ฝ่ายจ ัดการ
การเข ้าร่วมประชุมของผู ้ทีม
 ใิ ช่กรรมการบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยคณะกรรมการบริษัทยินดีให ้สมาชิกอาวุโสของฝ่ ายจัดการของบริษัท เข ้าร่วมฟั งการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได ้ เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถทีจ
 ะให ้ข ้อมูลเบือ
/ งลึกเพิม
 เติมแก่เรือ
 งทีท
 ป
ี ระชุม
กําลังอภิปรายหรือหารือได ้ เนือ
 งจากเป็ นสิง ทีบ
 ค
ุ คลเหล่านัน
/ มีความเกีย
 วข ้องหรือมีความรู ้เป็ นการส่วนตัวอยูด
่ ้วย
 การร ับรูข
้ อ
้ มูลบริษ ัทของคณะกรรมการบริษ ัทจากฝ่ายจ ัดการ
คณะกรรมการบริษัท สามารถขอทราบข ้อมูลจากสมาชิก ของฝ่ ายจัด การ รวมทัง/ เอกสารและบันทึกของ
บริษัทได ้อย่างไม่มข
ี ้อจํากัด คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะสามารถขอข ้อมูลจากฝ่ ายจัดการ รวมทัง/ เอกสารและ
บันทึกของบริษัทฯ เพือ
 การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
 องกรรมการ โดยกรรมการบริษัทควรแจ ้งให ้ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารและ
ฝ่ ายจัดการทีเ กีย
 วข ้องทราบล่วงหน ้าถึงการติดต่อใดๆ กับฝ่ ายจัดการในเรืองทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจหรือกิจการของ
บริษั ท เพราะกรรมการบริษั ททุก คนทราบดีว่า กรรมการบริษั ทมีห น ้าทีใ นการเก็ บ รั ก ษาข ้อมูล เกีย
 วกับ ธุร กิจ และ
กิจการของบริษัทฯ ไว ้เป็ นความลับอยูแ
่ ล ้ว
 คณะกรรมการบริษท
ั และทีป
G รึกษา
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีอํานาจและดุลพินจ
ิ ทีจ
 ะว่าจ ้างทีป
 รึกษา
ภายนอกได ้หลังจากทีไ ด ้หารือกับฝ่ ายจัดการ โดยบริษัทจะเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
 เลขานุการบริษ ัท
เลขานุการบริษัทมีหน ้าทีใ นการดูแลให ้บริษัทฯ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อกําหนดทีเ กีย
 วข ้องกับบริษัทฯ
เพือ
 ให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องบริษัทจดทะเบียน ดังนี/
1. จั ดการประชุม คณะกรรมการบริษั ท และการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นให ้เป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกํ าหนดที
เกีย
 วข ้องกับบริษัทฯ รวมทัง/ การติดตามให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมติทป
ี ระชุม
2. จั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาทะเบีย นกรรมการ หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น และรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
3. ดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดูแ ลอืน ทีเ กีย
 วข ้อง
ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
4.เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได ้เสียทีร ายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได ้เสียให ้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.เก็บรักษาสําเนารายงานการเปลีย
 นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู ้บริหาร
 การเก็บรวมรวมการแจ ้ง
6. ทําหน ้าทีเ ป็ น ผู ้ประสานงานเกีย
 วกับนโยบายการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 การจัดให ้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ
เบาะแส เกีย
 วกับ การทุจริตคอร์รัปชัน
 พิจารณาประเด็น
เรือ
 งราว การรายงานผลการพิจารณาและมติคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ ฝ่ ายบริหารรวมทัง/ การแจ ้งให ้ผู ้แจ ้งเบาะแสทราบผลหากเป็ นการเปิ ดเผย และรายงานสรุปต่อ
 ในส่วนทีเ ปิ ดเผยได ้
สาธารณะถึงผลการปฏิบต
ั ต
ิ าม นโยบายการต่อต ้านคอร์รัปชัน
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7. ให ้คําแนะนํ าแก่กรรมการเกีย
 วกับข ้อกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับต่างๆ ทีเ กีย
 วข ้องกับการกํากับดูแล
กิจการทีด
 ก
ี ารดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข ้อกฎหมายและระเบียบ
ข ้อบังคับต่างๆ ทีเ กีย
 วกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. ดําเนินการอืน
 ๆ ตามทีค
 ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือทีไ ด ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ
้ อ
 การดูแลเรือ
G งการใชข
้ มูลภายในและความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได ้ตระหนั กถึงความสําคัญในการกํากับการดูแลการใช ้ข ้อมูลภายในให ้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
 สัตย์สจ
ดูแลกิจการทีด
 โี ดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีด
 ี มีความซือ
ุ ริตในการดําเนินกิจการ และเพือ
 ให ้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
ฯ ได ้รับข่าวสารทีเ ท่าเทียมกันบริษัทฯ จึงได ้กําหนดนโยบายในการเปิ ดเผยข ้อมูล รายงานทางการเงิน และการ
ดําเนินงานโดยสรุปสาระสําคัญได ้ ดังนี/
1. เปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงิน และทีเ กีย
 วกับ ธุร กิจ และผลการประกอบการของบริษั ทฯ ให ้ถูก ต ้อง
 ถือ ได ้ ทัน เวลา และสมําเสมอ ให ้กับ ผู ้ถือ หุ ้น ผู ้ลงทุน นั ก วิเคราะห์หลัก ทรั พ ย์แ ละบุค คล
ครบถ ้วน เพียงพอเชือ
ทัว ไป บริษัทฯ ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายข ้อบังคับ ระเบียบ ทีเ กีย
 วข ้องกับการเปิ ดเผยข ้อมูล อย่างเคร่งครัด กรรมการ
/ ขายหลักทรัพย์ต ้องจัดทําถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาทีก
และผู ้บริหาร เมือ
 มีการซือ
 ําหนด
2. ในการดูแลการใช ้ข ้อมูลภายในเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการผู ้บริหารและพนักงานทีจ
 ะต ้องไม่
เปิ ดเผยข ้อมูลภายในทีม
 ส
ี าระสําคัญ ซึง จะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และจะไม่ใช ้โอกาสหรือข ้อมูลทีไ ด ้จากการเป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนั กงานของบริษัทฯ ในการหา
ประโยชน์สว่ นตนหรือให ้ข ้อมูลภายในแก่บค
ุ คลอืน

/ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในเรือ
3. การซือ
 งการทําธุรกิจทีแ
 ข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจทีเ กีย
 วเนือง
บริษัท ฯ ได ้มีการกํา หนดการป้ องกันโดยการจํ ากัดให ้รั บรู ้ข ้อมูลเฉพาะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงทีเ กีย
 วข ้อง
/ ขายหลัก ทรั พย์ของบริษัท ฯ ภายใน 15 วัน ก่อนมีก ารเปิ ดเผยงบ
เท่า นั น
/ รวมทัง/ ห ้ามกรรมการและผู ้บริห ารซือ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
การกระทําฝ่ าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให ้บริษัทฯ ได ้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือ
ว่า เป็ นการปฏิบัตข
ิ ัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต ้องมีโ ทษทางวินั ยอย่า งร ้ายแรงและยั งมีค วามผิดตาม
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551


การกําก ับดูแลการดําเนินงานของบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี/
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย
บริษัทฯ จะกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจทีบ
 ริษัทฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่าเป็ นการสนั บสนุนเพือ
 ให ้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษัทฯให ้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัตงิ บประมาณประจําปี และโดย
การส่งตัว แทนของบริษัทฯ ในระดับ กรรมการบริหารหรือผู ้บริหารระดับสูงเข ้าไปเป็ นกรรมการในบริษัท ย่อย เพือ
กําหนดกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทํางานของบริษัทย่อยว่าได ้ดําเนินไปตามกรอบธุรกิจ
ทีบ
 ริษัทฯ ได ้กําหนดไว ้หรือไม่ ทัง/ นี/ กรรมการในบริษัทย่อยทีเ ป็ น
ตัวแทนของบริษัทฯ จะใช ้ดุลยพินจ
ิ ไปในแนวทางเพือ
 ประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุม
่ บริษัทในภาพรวม สําหรับเรือ
 ง
ทีม
 ค
ี วามสําคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อยกรรมการในบริษัทย่อยทีเ ป็ นตัวแทนของบริษัทฯจะรายงานความ
คืบหน ้าผลการดําเนินงาน หรือเสนอเรืองนี/เพือให ้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุ มัต ิ
แล ้วแต่กรณี นอกจากนี/ ฝ่ ายบริหารมีหน ้าทีร ายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหลักตาม
สายธุรกิจผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯเป็ นประจําทุกไตรมาส
นโยบายบริหารงานของบริษัทร่วม
เมือ
 บริษัท ฯได ้เข ้าร่ว มทุนกับบริษั ทอืน
 แล ้ว บริษั ทฯจะส่งตัวแทนเข ้าไปเป็ นกรรมการในบริษั ทร่ วมนั น
/ ๆ
เพือ
 เป็ นการติดตามการทํางานของบริษัทร่วมว่าได ้ดําเนินงานตามแนวทางทีบ
 ริษัทฯ ได ้คาดหวังไว ้
นโยบาย
•
บริษั ทฯ มีค วามเคารพในสิท ธิแ ละการปฏิบัต ต
ิ ่อ ผู ้มีส ว่ นได ้เสีย อย่า งเท่า เทีย มกัน (Equitable
/ จงได ้
Treatment) และความรั บผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทําทีส
 ามารถอธิบายและชีแ
(Accountability)
•
บริษัทฯ จัดให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลด ้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ (Transparency)
•
บริษัทฯ จัดให ้มียด
ึ ถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นพืน
/ ฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of
Conduct and Code of Ethics)
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บริษัทฯ สร ้างความเจริญเติบโตให ้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเพิม
 คุณค่าให ้กับผู ้ถือหุ ้นใน
ระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคํานึงถึงสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอืน

ประกอบ ประสานดุลยภาพทีด
 ี ระหว่างความแตกต่างของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกับ
บริษัทฯ ด ้วยความเป็ นธรรมแก่ทก
ุ ฝ่ าย
ในกรณี ท ีบ ริษั ทฯ และบริษั ทย่ อ ยหรือ บริษั ทร่ ว มอาจมีก ารประมู ล งานแข่ง ขั น กั น บริษั ทฯ มี
นโยบายทีจ
 ะไม่เข ้าแข่ง ขัน ในธุร กิจ หลัก ซึง กัน และกัน และจะดํ าเนินการเพือให ้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียของทัง/ บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม
บริษัทฯ มีความสํานึกรับผิดชอบในภาระหน ้าทีแ
 ละปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
 ้วยขีดความสามารถ สําหรับการ
กระทําของตนทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียทัง/ หลายโดยเฉพาะต่อผู ้ถือหุ ้น (Responsibility)

ด ้านการบริหาร
•
พิจารณาส่งบุคคลทีม
 ค
ี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพือเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/
หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน ้อยตามสัดส่วนการถือหุ ้น เพือ
 ทําหน ้าทีก
 ํากับ
ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
•
รายงานการส่งตัวแทนดัง กล่าวพร ้อมคุณสมบัตข
ิ องตัวแทนให ้กับคณะกรรมการบริษัท ฯ เพือ
รับทราบ
•
กํากับดูแลให ้บริษัทฯ มีการปฏิบัตท
ิ เี ป็ นไปตามอํานาจอนุ มัตแ
ิ ละการดําเนินการ รวมทัง/ มีการ
เปิ ดเผยข ้อมู ล และการดํ า เนิน การใดๆ ทีเ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ว่า ด ้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดเกีย
 วกับการเปิ ดเผยข ้อมูลการทํารายการเกีย
 วโยง และ/หรือ
การได ้หรือจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์
•
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ
ในกรณีทม
ี เี รือ
 งทีม
 น
ี ัยสําคัญของบริษัทฯดังกล่าว เช่น การเพิม
 ทุน/ลดทุน การ
เลิกบริษัท ให ้ นํ าเสนอเรือ
 งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพือ
 อนุมัตก
ิ ารดําเนินการใดๆ
ทัง/ นี/ ในการดําเนินการดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทฯ ตระหนั กถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริมสร ้างองค์กรให ้มีระบบทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพ และยึดมันทีจ
 ะดําเนินธุรกิจตามแนวของ
บรรษั ทภิบาล เพือ
 สร ้างกลไกการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให ้มีความโปร่งใส มีความยุตธ
ิ รรม และเกิด
ความมันใจต่อผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย
 การควบคุมภายใน (Internal Control)
การมีร ะบบการควบคุม ภายในทีด
 ี จะส่ง เสริม และนํ า พาบริษั ทฯ ให ้บรรลุต ามวั ต ถุป ระสงค์ข องกิจ การ
 ถือในการ
โดยเฉพาะในเรือ
 งทีเ กีย
 วเนืองกับ 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 2) ความน่ าเชือ
 มันให ้กับผู ้ถือ
รายงานทางการเงิน และ3) การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ ซึง จะสามารถสร ้างความเชือ
หุ ้นตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้เสียกลุม
่ ต่างๆของบริษัทฯ ได ้เป็ นอย่างดี ทัง/ นี/ บริษัทฯ ได ้ให ้ความสําคัญต่อการมีระบบการ
ควบคุมภายในทีม
 าอย่างต่อเนือง โดยคณะกรรมการบริษัท ได ้มอบหมายให ้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษั ทเพือการสร ้างระบบการควบคุมภายในทีด
 ใี น
ด า้ นต่ า งๆ อั น ได แ้ ก่ การควบคุ ม ภายในองค์ก ร(Control
Environment) การประเมิน ความเสีย ง (Risk
 สาร ข ้อมู ล
Management) การควบคุ ม การปฏิบั ต ิง าน (Control
Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ
(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ให ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ั ทัศน์ พันธ์กจ
บริษัทฯ มีการกําหนดวิสย
ิ กลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และเป้ าหมายระยะยาวไว ้อย่าง
ชัดเจนและประกาศให ้พนักงานทราบโดยทัวกัน เพือ
 เป็ นแนวทางในการดําเนินงานให ้กับพนั กงานทุกคน ตลอดจน
มีการกําหนดโครงสร ้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อํานาจอนุมัต ิ และระเบียบปฏิบัตงิ านด ้านต่างๆ ทีเ หมาะสมกับ
หน ้าทีแ
 ละความรั บ ผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานอย่า งชัด เจน ตลอดจนนโยบายเกีย
 วกับ การเข ้าทํารายการทีอ
 าจมี
ความขัด แย ้งกั บ ผลประโยชน์ ข องบริษั ทฯ เพือ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผู ้บริห ารและพนั ก งานในการปฏิบัต ต
ิ นและ
ป้ องกั น ไม่ ใ ห เ้ กิด รายการทีอ าจมีค วามขั ด แย ง้ กั บ ผลประโยชน์ ท ีด ีท ีส ุด ของกิจ การและผู ถ้ ือ หุ น
้ ของบริษั ทฯ
นอกจากนี/ บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ(Corporate Governance Policy)และคู่มอ
ื จริยธรรม
(Code of Conduct) สําหรับบริษัทฯ ขึน
/ เพือ
 ให ้ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทให ้เป็ นแนวทางในการปฏิบัตห
ิ น ้าที
 ตรงและรักษาไว ้ซึง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคูม
ของตนอย่างซือ
่ อ
ื จริยธรรมประกอบด ้วยเนื/อหาเกีย
 วกับ
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นโยบาย การกํากับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกีย
 วกับบุคลากรในด ้านผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนโยบายต่อต ้านการทุจริตและติดสินบน และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อ สัง คม ชุม ชนและสิง แวดล ้อม ฯลฯ ทัง/ นี/ มีก ารกํ าหนดบทลงโทษทีเ หมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข ้อกํา หนดหรือ
นโยบายต่างๆ
G ง (Risk Management)
การประเมินความเสีย
 งต่างๆ ทีม
บริษั ทฯ มีนโยบายทีจ
 ะบริห ารความเสีย
 ผ
ี ลกระทบต่อกลุ่ม บริษัท ทัง/ ทีเ ป็ นปั จ จัยภายในและ
 งทีเ หลืออยู่ในระดับทีเ หมาะสมและยอมรั บได ้ การบริหารความเสีย
 งเป็ นส่วนหนึงของการ
ภายนอกให ้มีความเสีย
 งนั น
จัด ทํา แผนธุร กิจ (Business Plan)ประจํ าปี เพือให ้การกํ า หนดแนวทางการจัด การความเสีย
/ สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง/ นี/ ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคนในกลุ่มบริษัทเป็ น
 ง และมีห น า้ ทีใ นการประเมิน ความเสีย
 งของแต่ล ะหน่ ว ยงาน และประเมิน ประสิท ธิภ าพของ
เจ ้าของความเสีย
 งทีม
 งเพิม
มาตรการควบคุมความเสีย
 อ
ี ยู่ การนํ าเสนอแผนและวิธก
ี ารในการลดความเสีย
 เติม หากมาตรการทีม
 อ
ี ยู่ไม่
G งซึง ประกอบด ้วยตัวแทนจากทุกธุรกิจในบริษัทจะทําหน ้าทีร วบรวม
เพียงพอคณะทํา งานการบริห ารความเสีย
 งของแต่ละหน่วยงานและประเมินความเสีย
 งของกลุม
ความเสีย
่ บริษัท รวมถึงสนั บสนุนการดําเนินการตามกรอบการ
 งและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยกรอบการ
บริหารความเสีย
G งประกอบด ้วยกระบวนการ 5 ขัน
 ง การประเมินความเสีย
 ง การ
บริหารความเสีย
/ ตอน ได ้แก่ การกําหนดความเสีย
 งการควบคุม ความเสีย
 ง และการติด ตามความเสีย
 งการโดยคณะกรรมการบริห ารจะเป็ น
รายงานความเสีย
 งของกลุม
 งหลักและปั จจัยต่างๆ
ศูนย์กลางบริหารความเสีย
่ บริษัทฯ ซึง มีบทบาทในการติดตามและควบคุมความเสีย
 งจาก
ทีอ
 าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯคณะกรรมการบริษท
ั จะเป็ นผู ้ดูแลและรับผิดชอบความเสีย
 ง 2) ประเมิน ความ
ระดับ บนลงล่า ง โดยมีบ ทบาทหน า้ ทีด
 ัง นี/1) กํ า หนดนโยบายและกรอบการบริห ารความเสีย
 งอย่างสมําเสมอ และ 3) ดูแลให ้มีการนํ านโยบายการบริหาร
เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย
 งและการควบคุมภายในไปปฏิบต
 งนี/ได ้
ความเสีย
ั จิ ริง และเพือ
 ทีจ
 ะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย
 งและ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีบทบาทหน ้าทีใ นการประเมินความพอเพียงของนโยบายการบริหารความเสีย
ให ้คําแนะนํ าต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริหาร นอกจากนี/สําน ก
ั งานตรวจสอบภายในจะทําหน ้าทีใ นการ
 ง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็ น
ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสีย
อิสระ
การควบคุมการปฏิบ ัติงาน (Control Activities)
 งในการปฏิบัตงิ านทีเ ป็ นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการ
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความเสีย
กํา หนดขอบเขตอํ า นาจหน า้ ทีแ
 ละวงเงินอํ า นาจอนุ มั ต ข
ิ องฝ่ ายบริห ารในแต่ล ะระดับ มีก ารกํ า หนดนโยบายและ
/ และการบริหารงาน โดยมีการนํ าระบบสารสนเทศเพือ
ระเบียบปฏิบต
ั ใิ นการอนุมัตธิ รุ กรรมด ้านการเงิน การจัดซือ
 การ
/ และการบริหาร เช่น
จัดการมาใช ้ในการควบคุมธุรกรรมด ้านการเงิน การจัดซือ
Budget, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยจะมีการแบ่งหน ้าทีใ นส่วนของผู ้จัดทําและ
ผู ้อนุมัต ิ โดยผู ้มีอํานาจในการอนุ มัตริ ายการ จะเป็ นไปตามลําดับขัน
/ ตอนทีร ะบุไว ้ในระเบียบอํานาจการอนุ มัตข
ิ อง
บริษั ทฯ มีก ารแบ่ง แยกหน า้ ทีใ นแต่ล ะฝ่ ายงานอย่ า งชัด เจน เพือ ให ้การดูแ ลตรวจสอบสามารถทํ า ได ้อย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ นอกจากนี/ ยั ง มีคู่มอ
ื การทํ า งานซึง แต่ล ะหน่ ว ยงานจะเป็ นผู ้จั ดทํ า ขึน
/ ให ้เหมาะสมกับลัก ษณะงาน
หน ้าที และความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน
บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายในการเข ้าทําธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้เกีย
 วข ้องกับ
บุคคลดังกล่าวเว ้นแต่มเี หตุจําเป็ นการสนั บสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นไปเพือ
 ผลประโยชน์ทด
ี ท
ี ส
ี ด
ุ ของบริษัทฯ
และผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็ นหลัก และในกรณีทม
ี เี หตุเช่นว่า บริษัทฯ ได ้จัดให ้มีมาตรการดูแลการทําธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้ทําเกีย
 วข ้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกําหนดให ้การทํารายการระหว่าง
กั น ของบริษั ทฯ หรือ บริษั ทย่ อ ยกั บ บุค คลทีอ าจมีค วามขั ด แย ้งนั /น จะต ้องปฏิบั ต ต
ิ ามประกาศและกฎเกณฑ์ท ี
เกีย
 วข ้อง และต ้องเป็ นไปภายใต ้เงือ
 นไขทีส
 มเหตุสมผล หรือเงือ
 นไขการค ้าปกติ หรือราคาตลาด และให ้พิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก
 ระทํากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานการระหว่างกันต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ
 สอบทานเป็ นรายไตรมาส
G สารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบสารสนเทศและการสือ
บริษั ทฯ มีก ารจั ด ระบบข ้อมู ล สารสนเทศให ค
้ รอบคลุม การปฏิบั ต งิ าน ทั ง/ ในระดั บ องค์ก รระดั บ หน่ ว ย
ปฏิบัต ก
ิ าร และระดั บ การปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบาย และระเบีย บปฏิบัต ต
ิ ่า งๆ ทีใ ช ้ในการควบคุม เพือ ให ้มั น ใจว่า มีก าร
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 สารทีม
ติดต่อสือ
 ป
ี ระสิทธิภาพ เพือ
 ให ้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนั กงาน ผู ้ถือหุ ้น นั กลงทุน รวมถึงผู ้มีสว่ นได ้เสียทุก
กลุม
่ ได ้รับทราบข ้อมูลทีส
 าํ คัญอย่างถูกต ้อง แม่นยํา และครบถ ้วน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษั ทฯ มีก ารตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งสมํ า เสมอและต่ อ เนื อ ง เพื อ ให ้
สอดคล ้องกับปั จจัยภายในและภายนอกทีเ ปลีย
 นแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ านจริงฝ่ ายบริหารมีการประชุมอย่างสมําเสมอ เพือพิจารณาผลการดําเนินงานที
เกิด ขึน
/ ว่าเป็ นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้ าหมายการดํ า เนิน ธุรกิจ ของบริษั ทฯ ทีไ ด ้กํ า หนดไว ้หรือ ไม่
ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ จ
ี ําเป็ น เพือ
 ดําเนินการแก ้ไขภายในระยะเวลาทีเ หมาะสม และในกรณีมก
ี ารตรวจ
พบข ้อบกพร่องเกีย
 วกับระบบการควบคุมภายในทีส
 าํ คัญ ผู ้ทีเ กีย
 วข ้องจะต ้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
/ จงสาเหตุ เสนอแนะแนวทางแก ้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน ้า
หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพือ
 ชีแ
ในการแก ้ไขข ้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลา
ทีก
 ําหนด นอกจากนี/ บริษัทฯ ได ้กําหนดให ้สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัตต
ิ ามระบบการควบคุมภายใน
ทีว างไว ้อย่า งสมําเสมอ และเพือ ให ้ผู ้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัตงิ านได ้อย่า งตรงไปตรงมา บริษั ทฯ จึง ได ้
กําหนดให ้สํานั กตรวจสอบภายในขึน
/ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
้ อ
การดูแลเรือ
G งการใชข
้ มูลภายในและความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
้ อ
นโยบายการป้องก ันการใชข
้ มูลภายในโดยมิชอบ
บริษัทฯ จัดให ้มีนโยบายว่าด ้วยการใช ้ข ้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึง เพือ
 ป้ องกันการใช ้
ข ้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทัง/ นี/ เพือ
 ให ้เกิดความโปร่งใส และป้ องกันการ
แสวงหาประโยชน์ส ว่ นตนของกรรมการ ผู ้บริห าร และพนั ก งาน จากการใช ้ข ้อมูล ภายในของบริษั ททีย
 ั ง ไม่ไ ด ้
เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน โดยนโยบายดั ง กล่ า วจะครอบคลุ ม ถึง การซื/อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ข องบริษั ทด ้วย โดยมี
สาระสําคัญกล่าวคือกําหนดให ้กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงเจ ้าหน ้าทีท
 ก
ุ ระดับของสํานั กเลขานุการบริษัทและฝ่ ายนั ก
/ ขายหลั ก ทรั พ ย์ข องบริษั ทต่อ สํ า นั ก
ลงทุน สัม พั น ธ์ จั ด ทํ า และนํ า ส่ง รายงานการถือ ครองหลั ก ทรั พ ย์แ ละการซือ
เลขานุ การบริษัท เพือนํ าส่งต่อไปยังสํานั ก งานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์แล ้วแต่กรณี
ภายในระยะเวลาตามทีก
 ฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีเ กีย
 วข ้องกําหนดไว ้ทุกครั ง/ เมือ
 มีการเปลีย
 นแปลงและให ้
สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริษั ทรายงานการเปลีย นแปลงการถือ หลั ก ทรั พ ย์ข องกรรมการและผู บ
้ ริห ารต่ อ ทีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาสนอกจากนี/ กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ (รวมถึงคูส
่ มรสและบุตรทีย
 ังไม่
บรรลุนิต ภ
ิ าวะ) ต ้องรายงานการเปลีย
 นแปลงการถือหลักทรั พย์ต่อ สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ ด ้
แก ้ไขเพิม
 เติม) ภายใน 3 วันทําการนั บจากวันทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให ้แก่
สํานั กงานเลขานุ การบริษัทเพือรวบรวม ทําสรุป และนํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็ นรายไตร
มาสทัง/ นี/บริษัท ฯ มีมาตรการทีจ
 ะสร ้างความมัน ใจว่านโยบายดัง กล่าวนั /น ได ้เผยแพร่ ให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯได ้รับทราบและรับปฏิบต
ั ิ ได ้แก่
1. แจ ้งผ่าน Morning Talk
2. แจ ้งผ่านการอบรมกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานใหม่
3. แจ ้งผ่าน HR-Online
ความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได ้กํ า หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ใิ นเรือ งความขั ด แย ้งทางผลประโยชน์ ไ ว ้เป็ นลาย
ลักษณ์อักษรโดยรวบรวมอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทัง/ นี/ บริษัทฯ มีนโยบายทีจ
 ะปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ
 ผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ โดยถือเป็ นหน ้าทีข
 องบุคลากรทุกระดับทีจ
 ะพิจารณาแก ้ไขปั ญหาความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อย่าง
 สัตย์ สุจ ริต มีเ หตุผ ล และเป็ นอิส ระภายในกรอบจริยธรรมทีด
รอบคอบ ยึดหลักความซือ
 ี ตลอดจนมีก ารเปิ ดเผย
ข ้อมูลอย่างครบถ ้วนเพือ
 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็ นสําคัญ
มาตรการหรือขนตอนการอนุ
ัL
ม ัติการทํารายการระหว่างก ันของบริษ ัท
นโยบายการทํ า รายการระหว่า งกั น จะต ้องดํ า เนิน ผ่ า นการพิจ ารณาอนุ มั ต เิ ห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ทผ่ า นการอนุ มั ต เิ ห็ น ชอบจากทีป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น
้ ตามแต่ก รณี ทั ง/ นี/ จะมีก าร
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ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรือ
 ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ าร
ของบริษั ทจดทะเบีย นในการรายทีเ กีย วโยงกั น พ.ศ. 2548
(ตามทีไ ด ้มีก ารแก ้ไขเพิม เติม ) และประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที ทจ .21/2551เรือ งหลัก เกณฑ์ใ นการทํ า รายการทีเ กีย
 วโยงกัน (ตามทีไ ด ้มีก าร
แก ้ไขเพิม
 เติม) ตลอดจนกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ทเี กีย
 วข ้องกับข ้อกําหนดในเรือ
 งการทํารายการเกีย
 วโยงกันหรือรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ หรือกฎเกณฑ์ทเี กีย
 วข ้องในขณะนัน
/
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างก ัน
บริษัท ฯ อาจมีค วามจํ าเป็ นในการทํ ารายการระหว่างกัน กับบุคคลทีเ กีย
 วโยงกันหรือบุค คลทีอ
 าจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะกําหนดเงือ
 นไขต่างๆ ให ้เป็ นไป
ตามเงือ นไขการค า้ โดยทั ว ไป และในราคาตลาด ซึง สามารถเปรี ย บเทีย บได ก้ ั บ ราคาและเงือ นไขทีใ ห ก้ ั บ
บุคคลภายนอก และจะปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศและกฎเกณฑ์ทเี กีย
 วข ้องกับการทํารายการระหว่างกัน
ทัง/ นี/ หากมีการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน
/ กับบุคคลทีเ กีย
 วโยงกันหรือบุคคลทีอ
 าจมี
ความขั ด แย ้งทางผลประโยชน์ มีส ่ว นได ้เสีย หรือ อาจมีค วามขั ด แย ้งในลั ก ษณะอืน บริษั ทฯ จะดํ า เนิน การให ้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ให ้ความเห็ น เกีย
 วกับ ความจํ า เป็ นและความเหมาะสมของรายการนั /น ๆ ในกรณี ท ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ ม ีค วามชํ า นาญ ในการพิจ ารณารายการระหว่ า งกั น ทีอ าจเกิด ขึ/น บริษั ทฯ จะให ้
 วชาญอิสระทีป
ผู ้เชีย
 รึกษาทางการเงินอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกีย
 วกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพือ
 นํ าไปใช ้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู ้ถือหุ ้นตามแต่กรณี และในกรณีทม
ี ก
ี ารขอให ้
ทีป
 ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาเพืออนุ มั ตริ ายการระหว่างกัน ก็ จ ะมีก ารแต่ง ตัง/ ทีป
 รึก ษาทางการเงินอิส ระ เพือจั ด ทํ า
รายงานและให ้ความเห็นเกีย
 วกับการเข ้าทําการรายการต่อผู ้ถือหุ ้น ทัง/ นี/ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว ้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ของ
บริษัทฯ
นโยบายเกีย
G วก ับรายการทีอ
G าจมีความข ัดแย้งก ับผลประโยชน์ของบริษท
ั ฯ
เพือ
 มิให ้เกิดรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ทด
ี ท
ี ส
ี ด
ุ ของกิจการและผู ้ถือหุ ้น และเพือ
 ดํารงไว ้
ซึง การกํากับดูแลกิจการทีด
 ี คณะกรรมการได ้กําหนดนโยบายเกีย
 วกับรายการทีอ
 าจมีความขัดแย ้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ดังนี/
- นโยบายในการทําธุรกิจใหม่
บริษัทฯ จะต ้องนํ าเสนอรายละเอียดของแผนการเข ้าทําธุรกิจเหล่านั น
/ ต่อคณะกรรมการ หรือบุคคลทีค
 ณะกรรมการ
มอบหมายให ้ดําเนินการ และจัดให ้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั น
/ โดยต ้องพิจ ารณาถึงผลตอบแทนและ
ประโยชน์ทจ
ี ะเกิดขึน
/ ต่อบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายในการเข ้าทํา
ธุรกิจร่วมกับกรรมการผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้เกีย
 วข ้องกับบุคคลดังกล่าว เว ้นแต่มเี หตุจําเป็ นหรือเป็ นการ
สนั บสนุ นธุรกิจของบริษัท ฯและเป็ นไปเพือผลประโยชน์ทด
ี ท
ี ส
ี ุดของบริษัท ฯ และผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็ นหลัก และ
บริษัทฯ จะต ้องดําเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ทเี กีย
 วข ้องกับการท ารายการระหว่างกัน
- นโยบายในการถือหุน
้ ในบริษท
ั ทีบ
G ริษ ัทฯ ลงทุน
ในการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ มีนโยบายทีจ
 ะถือหุ ้นด ้วยตนเอง ยกเว ้นว่าจะมีความจําเป็ นและเป็ นไปเพือ
 ประโยชน์ทด
ี ี
ทีส
 ด
ุ สําหรับบริษัทฯ หรือผู ้ถือหุ ้นโดยรวม โดยจะต ้องนํ าเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได ้พิจารณาอนุมัตแ
ิ ละบุคคลทีม
 ส
ี ว่ นได ้เสียจะต ้องไม่อยู่ในทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริษัท ขณะการพิจารณารายการ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังกล่าวและจะไม่มส
ี ท
- นโยบายในการให้กย
ู้ ม
ื แก่บริษ ัททีรG ว
่ มทุน
การให ้กู ้ยืมไม่ใ ช่ธุร กิจ ของบริษั ทฯ อย่างไรก็ ตาม หากบริษั ทฯ มีค วามจํ า เป็ นต ้องให ้บริษัท ฯ ทีร ่ว มทุน กู ้ยืมเงิน
เพือ
 ให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัททีร ่วมทุนในลักษณะเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จะให ้กู ้ตามสัดส่วนการ
ลงทุน เว ้นแต่ในกรณี มีเหตุจําเป็ นและสมควรตามทีค
 ณะกรรมการบริษัท จะได ้พิจ ารณาอนุ มั ตเิ ป็ นแต่ละกรณีไ ป
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายในการให ้กู ้ยืมแก่กรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/
หรือ ผู ้เกีย
 วข ้องกลับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจทีบ
 ริษัทฯร่วมทุนบุคคลดังกล่าว เว ้น
แต่เป็ นการให ้กู ้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็ นไปเพือประโยชน์ทด
ี ท
ี ส
ี ด
ุ สําหรั บบริษัทฯ หรือผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็ น
หลัก และบริษัทฯจะต ้องดําเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ทเี กีย
 วข ้องกับการทํารายการระหว่างกัน รวมถึงหาก
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รายการมีขนาดตํา กว่า เกณฑ์ทจ
ี ะต ้องเปิ ดเผย บริษัท ฯ จะรายงานการเข ้าทํา รายการให ้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบด ้วย
- นโยบายในการจ ัดทําเอกสารทีเG ป็นลายล ักษณ์อ ักษร
บริษัทฯ จะต ้องทําสัญญาตัวสัญญาใช ้เงิน สัญญาเงินกู ้ และ/หรือ สัญญาทีม
 ก
ี ารให ้ความช่วยเหลือทางการเงินให ้
รัดกุมและจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บหลักฐานให ้เรียบร ้อย ถึงแม ้ว่าจะเป็ นการให ้กู ้ยืมแก่บริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ
-นโยบายในการทํ า รายการเกีย
G วโยงทีม
G ข
ี อ
้ ตกลงทางการค้า ในล ก
ั ษณะเดีย วก บ
ั วิญ bู ช นพึง
ั
กระทําก ับคูส
่ ญญาท
วG ั ไปในสถานการณ์เดียวก ัน
คณะกรรมการอนุมัตน
ิ โยบายในหลักการสําหรับการเข ้าทํารายการทีเ กีย
 วโยงกันของบริษัทฯ /บริษัทย่อย
กับกรรมการผู ้บริหาร หรือบุคคลทีเ กีย
 วโยงกัน ทีม
 ล
ี ักษณะเงือ
 นไขการค ้าโดยทัวไป และ/หรือ เป็ นไปตามราคา
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน
ตลาด ตามข ้อตกลงทางการค ้าในลักษณะเดียวกับทีว ญ
ิ ูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีป
 ราศจากอิทธิพลในการทีต
 นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลทีเ กีย
 วโยง
กัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2551 สําหรั บ
รายการทีเ กีย
 วโยงกัน ทีไ ม่ได ้มีลัก ษณะเงือ
 นไขการค ้าโดยทัว ไป และ/หรือ เป็ นไปตามราคาตลาด ให ้บริษั ทฯ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง
นโยบายการจ ัดทํารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ
้ ริหาร
กรรมการและผู ้บริห ารของบริษั ทฯ จะต ้องจั ด ส่ง รายงานการมีส ่ว นได ้เสีย ของตนและบุค คลทีม ีค วาม
เกีย
 วข ้องให ้กับบริษัทฯ และแจ ้งทุกครัง/ ทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง โดยให ้เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผู ้เก็บรักษารายงานการ
มีสว่ นได ้เสียทีร ายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหาร และจัดทําสําเนารายงานการมีสว่ นได ้เสียให ้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเพือ
 ใช ้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด ้านความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 สัตย์สจ
คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจด ้วยความซือ
ุ ริตและเทีย
 งธรรมตาม
หลัก จริย ธรรมและจรรยาบรรณ โดยได ้จัด ทํ าคู่ม ือ จรรยาบรรณสํา หรั บ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั ก งานเป็ นลาย
ั ทัศน์ ภารกิจ คุณค่าทีม
ลักษณ์อก
ั ษร ซึง มีเนือ
/ หาประกอบด ้วย 1) วิสย
 ุ่งหวัง กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาว2) การ
กํากับดูแลกิจการ 3) จรรยาบรรณธุรกิจ 4) พนักงาน และ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง แวดล ้อมทัง/ นี/
บริษั ทฯ จะมีก ารทบทวนคู่ม ือ จริย ธรรมเป็ นประจํ า ทุก ปี และได ้ติด ตามการปฏิบั ต ิต ามแนวทางดั ง กล่า วอย่ า ง
สมํา เสมอรวมทัง/ ได ้มีการอบรมทําความเข ้าใจให ้กับผู ้บริหารและพนั กงาน ซึง ผู ้บริหารและผู ้บังคับบัญชามีหน ้าทีใ น
การสอดส่อ ง ดู แ ลและส่ง เสริม ผู ใ้ ต ้บั ง คั บ บั ญ ชาให ้ปฏิบั ต ิต ามจรรยาบรรณทีกํ า หนดและประพฤติต นให ้เป็ น
แบบอย่าง
Gั
คูม
่ อ
ื มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
 โดยมี
คณะกรรมการบริษั ทได ้มอบหมายฝ่ ายบริห ารให ้จั ด ทํา มาตรการการต่อ ต ้านการทุจ ริตคอร์รั ป ชัน
 ทุกรูปแบบ เพือ
นโยบายต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 ให ้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็ นสากล บริษัท
ได ้แสดงเจตนารมณ์การเข ้าเป็ นหนึง ในแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต ซึง อยู่ในระหว่าง
การรับรองสถานภาพการเป็ นสมาชิกดังกล่าว


การติดตามดูแลให้มก
ี ารปฏิบ ัติ
บุคลากรของบริษัทฯทุกคนต ้องรับทราบและทําความเข ้าใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี/ เพือยึดถือเป็ นหลัก
ปฏิบต
ั ใิ นการทํางาน ผู ้ละเว ้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขัน
/ ให ้พ ้นจากการเป็ น
พนั กงาน และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั น
/ ผิดกฎหมายการปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณดังกล่าว
ไม่ อ าจกํ า หนดให ้ครอบคลุม ได ้ในทุก กรณี หากพนั ก งานประสบปั ญ หาในการตั ด สิน ใจหรือ ปฏิบั ต งิ านเกีย วกั บ
จรรยาบรรณธุรกิจทีม
 ไิ ด ้กําหนดไว ้ ให ้ท่านตอบคําถามเกีย
 วกับตัวเองก่อนในเบือ
/ งต ้นดังนี/
- เป็ นสิง ทีถ
 ก
ู ต ้องหรือไม่
- เป็ นทีย
 อมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได ้หรือไม่
 สัตย์หรือชือ
 เสียงของบริษัทหรือพนักงานเองหรือไม่
- เป็ นการกระทําทีส
 ง่ ผลในทางลบต่อความซือ
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กรณีไม่มันใจ หรือไม่อาจตัดสินใจได ้ว่าการตัดสินใจของตนนั น
/ จะถูกต ้องหรือไม่ ควรปรึกษาหรือสอบถาม
ผู ้บังคับบัญชาทีต
 นเองไว ้วางใจในทุกระดับ หรือผู ้จัดการสํานั กประธานกรรมการบริหาร หรือผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและ
ธุรการ หรือผู ้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการ แล ้วแต่กรณี
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