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คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Handbook)

บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
(ACAP Advisory Public Company Limited)

วิสัยทัศน (Vision)
บริษัทฯวางแนวทางที่จะเปนผูใหบริการงานดานที่ปรึกษาทางการเงินที่หลากหลาย เชน งานดานวาณิช
ธนกิจ ผูจัดทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ และสรางชื่อเสียงบริษัทฯให
เปนที่รูจักแกลูกคาใหเปนที่แพรหลาย โดยการดําเนินธุรกิจนั้นจะอยูบนหลักการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯ
ภายใตความซื่อสัตย โปรงใส เปดเผยอยางครบถวน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน สังคม องคกร และผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด

พันธกิจ (Mission)
บริษัทฯมุงหวังเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเจริญเติบโต สงเสริมการ
สรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชนทั่วไป รวมถึงการชวยเหลือผูประกอบการ นักลงทุน ลูกหนี้ เพื่อชวยลด
จํานวนหนี้ดอยคุณภาพของระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น
ใน
ขณะเดียวกันจะดําเนินธุรกิจไปพรอมกับการชวยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดลอม ใหมีความนาอยูและ
มีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน
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ประกาศ
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดตระหนักถึงความสําคัญตอการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่มีสวนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ใหมีความยั่งยืน โดยในอดีตบริษัทฯไดกําหนดนโยบายดังกลาวขึ้นมาตามแนวทางที่สอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การกําหนดนโยบายดังกลาวขึ้นมานี้ เพื่อใหคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพของหนวยงานยอยตางๆ ภายในบริษัทฯ ใหมีความเปนมือ
อาชีพเทียบเทากับระดับสากล และเปนที่ยอมรับตอนักลงทุน รวมถึงองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ภาวะทางเศรษฐกิจและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทําใหคณะกรรมการ และ
ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงนโยบาย และคูมือการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Handbook) ของบริษัทฯที่ผานมา รวมถึงเห็นควรที่จะใหดําเนินการรวบรวมจรรยาบรรณและแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในเรื่องตางๆของบริษัทฯ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหทันตอสถานการณตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยบริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวา นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับ
นี้ จะไดรับการยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด จากคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น โดยใหพึงถือ
เปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน
ทั้งนี้ บริษัทฯมีความเชื่อมั่นวา การที่บริษัทฯมีกระบวนการ และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่
ดี จะเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให
บรรลุเปาหมายและพันธกิจ นอกจากนั้น หลักปฏิบัติดังกลาวยังเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของ
องคกรอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณ และมีจริยธรรม ทั้งยังเปนไปตามกฏหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความนาเชื่อถือ และความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อเปนการแสดงถึงความรวมมือ ในการยึดถือหลักปฏิบัติตามคูมือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯไดดําเนินการใหประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามรับทราบหลักปฏิบัติ
ในเนื้อหาคูมือฉบับนี้ พรอมกับแจงใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับทราบถึงแนวทางการปฏิบัตินี้อยางทั่วถึง เพื่อให
ทุกคนยึดถือโดยเครงครัดตลอดไป
ทั้งนี้ บริษัทฯไดนําคูมือปฏิบัติฉบับนี้ ลงเผยแพรในระบบ intranet และเว็บไซทของบริษัทฯ ใหกับ
พนักงานทุกระดับชั้นไดรับทราบ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

(นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
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คูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556
ใบลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ ของบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ และอานคูมือการกํากับดูแลกิจการที่
ดี และแนวปฏิบัติตางๆ ของบริษัทฯโดยครบถวนแลว ขาพเจาเขาใจและยอมรับ พรอมกับจะยึดถือ และประกาศ
ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนใชเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัทฯตอไป

ลงชื่อ
(นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

คูมือหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ลงชื่อ
(นายสุรพล สินธุวณิชย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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หลักการและเหตุผล
เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายสําหรับการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใชยึดถือเปนรูปแบบในการบริหารงาน
และถือปฏิบัติของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน โดยกําหนดใหทุกคนที่เกี่ยวของ ไดรับทราบและยึดถือ
หลักการปฏิบัติที่ดีตามที่กําหนดไวในคูมือฉบับนี้ในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฏหมาย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามภายใตสภาพแวดลอมนั้นๆ
1. ความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

เปนการวางรากฐานและแนวทางใหกับระบบบริหารจัดการของบริษัทฯ มีความเปนมาตรฐานสากล
เปนที่ยอมรับในระดับองคกรใหญๆ ของทั้งในและตางประเทศ ในแงของความโปรงใส เปนธรรม
ปราศจากซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชนของบุคคลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะทําใหบริษัทฯ มี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางมั่นคงตอไป
เสริมสรางใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับตัวบริษัทฯ ซึ่งนําไปสูความเชื่อมั่นจากผูถือหุน นักลงทุน คูคา พนักงาน และผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งหลาย
เปนเครื่องมือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ วามีขอดี ขอเสีย ตลอดจนสิ่งที่ตองดําเนินการ
ปรับปรุงตรงจุดไหน เพื่อใหการแกไขและพัฒนาปรับปรุงเปนไปอยางตรงจุดตรงประเด็น
กําหนดกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารใหมีความชัดเจน เพื่อใหการใช
อํานาจอยูภายใตขอบเขตที่ถูกกําหนดขึ้น สามารถติดตามและตรวจสอบได ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดแนใจวาคณะกรรมการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
เกิดความชัดเจนในหลักการปฏิบัติตอ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใหมีบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯตอไป
ผูถือหุนจะไดรับรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน การดูแลติดตาม ตลอดจนผลประกอบการของ
บริษัทฯอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
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2. หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯไดจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีตางๆ เพื่อใหบุคลากรทุกฝายยึดถือเปนวินัยอยางหนึ่ง
ซึ่งบุคลากรทุกระดับตองใหความสําคัญตอการศึกษาทําความเขาใจ และยึดมั่นถือปฏิบัติใหถูกตอง ซึ่งหาก
บริษัทฯพบวามีหรือพนักงาน หรือแมกระทั่งผูบริหาร กรรมการ คนใดละเมิดตอหลักการนี้ และผลการสอบสวน
อยางเปนธรรม ปรากฎวาเปนจริง บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือทางกฏหมายตามความ
เหมาะสมตอไป
ดังนั้น จากเจตนารมณของบริษัทฯ ที่ตองการใหบุคลากรของบริษัทฯทุกคน ตระหนักถึงความสําคัญ
ตอการนําหลักการของคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ไปใชอยางจริงจัง โดยหวังใหบุคลากรทุกคนรายงานอยาง
ตรงไปตรงมาถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ตอผูบังคับบัญชา หรือกรณีไมแนใจอาจขอ
คําปรึกษาจากสํานักกรรมการผูจัดการใหญ สํานักเลขานุการบริษัท ฝายตรวจสอบภายใน หรือฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯจะไมเผยแพรขอมูลดังกลาวใหกับหนวยงานที่ไมเกี่ยวของหรือบุคคลภายนอกแต
อยางใด ทั้งนี้ บริษัทฯไดมอบหมายใหผูบังคับงานในแตละสายงานชวยกันสอดสองดูแล และใหคําแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามแนวทางคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใตการมีจรรยาบรรณที่
กําหนดไว
อยางไรก็ตาม
เพื่อใหคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
มีการพัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของกฏเกณฑ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ จากหนวยงานที่กํากับดูแลของทางราชการ บริษัทฯจึง
จะมีการปรับปรุงคูมือปฏิบัติฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นทุกป
โดยกอนบังคับใชจะไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ใหรับทราบและอนุมัติตอไป
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สวนที่ 1 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯ เปนองคกรที่มีระบบการดําเนินงานและ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ดี ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งสวนสําคัญที่สุดที่จะทําใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีก็คือ การใหความสําคัญตอการจัดโครงสรางใหมีการตรวจสอบ ถวงดุล ลดความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางบุคคลภายในองคกร และผูถือหุนใหอยูในระดับต่ําที่สุด โดยใหความสําคัญตอการปองกันมิใหบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่งนําทรัพยสินขององคกรไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
จากความตั้งใจดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเขมงวด ซึ่ง
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 หมวด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
ใหความสําคัญตอการคุมครองสิทธิของผูถือหุน และการอํานวยความสะดวกแกผูถือ
หุนในการใชสิทธิตางๆ ที่ตนเองสมควรไดรับ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ใหความสําคัญตอการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวน
นอย และผูถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนสวนนอยควรไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ ใหมี
ความเทาเทียมกันกับผูถือหุนรายอื่นๆ โดยเฉพาะผูถือหุนรายใหญ
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไมวาจะเปนสิทธิที่กําหนดโดย
กฏหมายหรือโดยขอตกลงที่ทํารวมกัน ซึ่งความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวาง
บริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย เปนสิ่งที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทฯเติบโตไดอยางยั่งยืน
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทฯอยางถูกตอง ครบถวน
และทันเวลา ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบ และติดตาม (Transparency) ขั้นตอน
ตางๆ ตลอดจนที่มาที่ไปได โดยขอมูลที่สําคัญไดแกการเปดเผยในเรื่อง สถานการณ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสรางการถือหุน และการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เปนตน
หมวดที่ 5 บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ใหความสําคัญกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ และการแสดง
ความรับผิดชอบตามหนาที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มตี อบริษัทฯและผู
ถือหุน
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกราย โดยไมเอื้อประโยชนแกผูถือหุนกลุมใด
กลุมหนึ่ง และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ ที่ตนเองสมควรไดรับ ตามแนวทางที่บริษัทฯได
ปฏิบัติ เชน สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที่ถืออยู สิทธิการซื้อหุนคืน สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผล
กําไรบริษัทอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการเขารวมประชุมผู
ถือหุนของผูถือหุนทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท เปนตน รวมถึงการมีสิทธิ
ไดรับรูถึงขอตกลงระหวางบริษัทฯกับผูถือหุน (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปน
การสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทฯจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในสถานที่ที่สะดวกตอการ
เดินทาง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูล
ประกอบการประชุมในวาระตางๆ พรอมรายละเอียดที่พอเพียง ใหกับผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันนัดประชุมไมนอยกวา 21 วัน
2. วันประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดวยการใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผูถือ
หุน รวมทั้งไดจัดใหมีอากรสแตมปไวบริการในกรณีที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะไมไดนํามา
ดวย
3. บริษัทฯไดจัดใหมีการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และให
สิทธิผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงในวาระถัดไปที่ยัง
มิไดเริ่มพิจารณาและนับเปนองคประชุม
4. บริษัทฯไดนําหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุม พรอมหนังสือมอบ
ฉันทะทั้ง 3 แบบ คือแบบ ก. แบบข. และแบบค. ลงในเว็บไซทของบริษัทฯ คือ
www.acap.co.th เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดก็ได นอกจากนี้
บริษัทฯไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง รวมทั้งแสดงขอเท็จจริง และเหตุผลความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระ กรณีที่มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหผูถือ
หุนรับทราบขอมูลในการพิจารณาอยางเพียงพอและเทาเทียม โดยการลงขอมูลทั้งหมด บริษัทฯ
มีการเผยแพรขอมูลทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูถือหุนไดเลือกใช
5. บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททุกคนหากไมมีเหตุสุดวิสัยจะตองเขารวมประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนทุกทาน โดยเฉพาะประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้จะมีตัวแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กรณีเปน
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การประชุมเพื่อใหความเห็นในการเขาทํารายการใดๆ ของบริษัทฯ จะเขารวมประชุมอยางพรอม
เพียงเสมอ
6. เพื่อใหการนับคะแนนของการลงมติในวาระตางๆ มีความถูกตอง โปรงใส บริษัทฯจะเชิญผูแทน
จากบริษัทผูตรวจสอบบัญชีทานอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มา
ทําหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของการนับคะแนนเสียงในการประชุมดวย
7. กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงถึงกติกา รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผู
ถือหุนไดสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะ
ตางๆ อยางไมจํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบขอซักถามอยางตรงประเด็นในแตละวาระ
และมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระ โดยในวันเดียวกันไดสรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผาน
ชองทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยใหกับนักลงทุนและผูถือหุนทราบทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และไดนําสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวฉบับเต็มใหตลาดหลักทรัพย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมเสร็จสิ้น พรอมทั้งขึ้นเว็บไซทของบริษัทฯทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
8. บริษัทฯจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
โดยเฉพาะวาระที่มี
ความสําคัญและตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ และไดดาํ เนินการประชุมผูถือ
หุนตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯยึดมั่นกับการใหการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอย และผู
ถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนสวนนอยควรไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ ใหมีความเทาเทียมกันกับผูถือหุนรายอื่นๆ
โดยเฉพาะผูถือหุนรายใหญ ซึ่งกําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระของ
บริษัท ที่บริษัทฯไดเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม เพื่อเปนตัวแทนในการ
รักษาสิทธิของตนเองได
2. กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเรื่องหรือ
วาระการประชุมเพิ่มเติม รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ผานทางเว็บไซทของบริษัทฯไดอยางเทา
เทียมกันทุกคนเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 30 วัน เพื่อที่ฝายบริหารจะไดมีการกลั่นกรองวาระที่มี
การนําเสนอจากผูถือหุนรายยอยเขาพิจารณากอนมีการนําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริษัท
ตอไป
3. ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทฯ หากประสงคจะเสนอชื่อบุคคลใดเปนกรรมการของบริษัทฯ ก็มี
สิทธิที่จะกระทําได โดยบริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถแจงผานทางเว็บไซทของบริษัทฯได
เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 30 วัน เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณาถึงความเหมาะสม
สําหรับบรรจุลงในวาระการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯตอไป
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4. เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอตอการพิจารณาขอมูลในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ
กําหนดใหมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบ รวมถึงการนําขึ้นเว็บไซท ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน
5. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
6. ในระหวางการประชุม บริษัทฯไดสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ดวย
การเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นตางๆไดตามความตองการ ดวย
การจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ
7. บริษัทฯไดใหความระมัดระวังอยางมาก ตอการเก็บรักษา และปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ จากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อไมใหมีการนําขอมูลไปใช
ในประโยชนสวนตัว หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไมวาจะเปนไปเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย หรือเพื่อการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุน โดยไดมีการ
กําหนดขอพึงปฏิบัติตอการใชขอมูลภายในอยางเครงครัดในจรรยาบรรณพนักงาน
8. เมื่อมีกรรมการ และผูบริหารคนใดทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯ จะตองมีการแจงใหบริษัทฯ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริษัทฯจะไดจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ
รวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ นําเสนอและเปดเผยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหทราบตอไป อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท จะยึด
หลักจรรยาบรรณรวมกันวาจะไมทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงิน
ของบริษัทฯจะเผยแพรตอสาธารณชน
รวมถึงอาทิตยแรกภายหลังงบการเงินเผยแพรสู
สาธารณชนแลว โดยในอดีตที่ผานมากรรมการของบริษัทฯไดปฏิบัติมาอยางเครงครัด

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทุกกลุม ไมวาจะเปน ผูถือหุน พนักงาน คูคา
และเจาหนี้ ลูกคา คูแขง ชุมชนและสังคม จึงไดจัดทําจรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียขึ้น โดย
มีนโยบายเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะไดรับการดูแลอยางเหมาะสม และไดรับความ
รวมมือจากบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกัน และตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย ซึ่ง
สามารถสรุปจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ไดดังนี้
1. ผูถือหุน

2. พนักงาน

บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการสรางมูลคาใหแกบริษัทฯ เพื่อสราง
ความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงการ
บริหารงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอพนักงานเสมือนหนึ่งวาเปนคนในครอบครัว
เดียวกัน ดวยการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน สุขภาพของ
พนักงานอยางที่สุด มีการปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ดวยความเสมอภาค และใหผลตอบแทนในรูปของตัวเงินและสวัสดิการที่
เหมาะสม เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การใหเงินชวยเหลือกรณี
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3. คูคาและเจาหนี้
4. ลูกคา
5. คูแขง

6. ชุมชนและสังคม

บิดา มารดา คูสมรส พนักงานเสียชีวิต การใหเงินชวยเหลือพนักงานใน
กรณีประสบอัคคีภัย หรือภัยใดๆ ที่สรางความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของพนักงาน
ตลอดจนการเสริมสรางความรูและการพัฒนา
ใหแกพนักงาน ดวยการสนับสนุน สงเสริม ฝกอบรมของพนักงานอยาง
ทั่วถึง
บริษัทฯจะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้ทุกรายอยางเปนธรรมตามเงื่อนไข
ทางการคา รวมถึงมีการปฏิบัติตามสัญญาตางๆที่ตกลงกันอยางเครงครัด
บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของการ
ใหบริการและการรักษาผลประโยชนและความลับของลูกคา
บริษัทฯดําเนินการแขงขันกันตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและโดยชอบ
ดวยกฎหมาย บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติตอคูแขงทาง
การคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ โดยเนนการแขงขันอยางเปนธรรม ไมเอา
เปรียบคูแขง ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง
ดวยวิธีที่ฉอฉล
บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและรวมพัฒนาสังคม ในโอกาสที่เอื้ออํานวยอยางสม่ําเสมอ
และจากการที่บริษัทฯ ถูกกอตั้งขึ้นโดยคนไทย จึงมีความรูสึกรักในชุมชน
และสังคมของประเทศที่เปนแผนดินเกิดอยูมากกวาบริษัทฯจากตางชาติ
ดังนั้นการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของบริษัทฯ จึงถือเปน
เรื่องสําคัญที่จะดําเนินการไปพรอมๆกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้นในทุกป บริษัทฯจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการชวยเหลือสังคมอยูเปน
ประจําทุกป เชน การบริจาคสิ่งของ การมอบเงินชวยเหลือแกผูประสบภัย
ทั้งในและตางประเทศ

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯวางนโยบายในการเปดเผยสารสนเทศ ใหมีความโปรงใส ทันเวลา ครบถวน และถูกตอง ตาม
มาตรฐานการมีประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน โดยไดกําหนดให
ฝายบริหารดําเนินการในเรื่องการเปดเผย โดยใหตระหนักถึงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน เพื่อใหผูถือ
หุนไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน โดยผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป แบบแสดงรายงาน
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ผานสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนเว็บไซทของบริษัทฯที่ www.acap.co.th ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทฯปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
1. บริษัทฯไดเปดเผย บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ รวมถึงคาตอบแทน ใหแกผูถือหุน
ทราบโดยทั่วกัน ในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป
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2. ในการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯจะเปดเผยรายชื่อ และประวัติของกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนงใหผูถือหุนทราบผานทางหนังสือเชิญประชุม
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป
โดยคณะกรรมการบริษัท
และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูกันไป
ในรายงานประจําป
4. กรณีบริษัทฯมีรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯจะเปดเผยไวในงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทาน และติดตามการทําธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตางๆ ใหเปนไปตามกฎเกณฑ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว จะตองเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตขนาดของรายการ บริษัทฯจะดําเนินการเปดเผยมูลคา
รายการ คูสัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลและความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพรผานระบบ ELCID ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
5. บริษัทฯมีหนวยงานสํานักเลขานุการบริษัท
เพื่อจัดเตรียมและประสานงานเรื่องการประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูดูแลงานดานนัก
ลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ติดตอโดยตรงกับผูถือหุน ผูลงทุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย โดยมีชองทางการติดตอไดโดยตรงผานชองทางตอไปนี้
สํานักเลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 2-3 ชั้น 22 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-694-4915
โทรสาร 02-670-1152
Email ithidej_c@acap.co.th
อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทฯในแตละสายงานก็สามารถเปนผูรับเรื่องหรือชี้แจงผานนักลงทุน
ดวยตนเองได นอกจากนี้บริษัทฯยังมีชองทางการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซทของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง โดยบริษัทฯตระหนักถึงความ
ครบถวน โปรงใส ถูกตอง และความรวดเร็วของขอมูล เปนสําคัญ
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หมวดที่ 5 บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผูถือหุน มีหนาที่คอยกํากับและดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะนํามา
ซึ่งการดําเนินกิจการอยาง โปรงใสและเปนธรรม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม จึงไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
5.1 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการคือผูที่เชื่อมโยงระหวางผูถือหุนกับฝายจัดการ คณะกรรมการจึงเปนเสมือนตัวแทน
ของผูถือหุน ดังนั้นการที่คณะกรรมการจะทําใหผูถือหุนเชื่อมั่นไดวา กระบวนการจัดการของบริษัทฯจะเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯแตละทานจึงตองทําหนาที่ของตนเองดวย
ความเปนกลาง ไมอยูภายใตการควบคุมของฝายจัดการ หรือโดยกลุมบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุม
ฝายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯทุกทานจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยหลักความระมัดระวัง (Duty of
Care) คือทําหนาที่ดวยความสมเหตุสมผล มีขอมูลอยางเพียงพอ และไมมีเหตุใหสงสัยวาขอมูลนั้นไมนาเชื่อถือ
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยหลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of
Loyalty) ทําหนาที่ดวยความโปรงใส ตัดสินใจโดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) เวน
แตการกระทํานั้นจะผานตัดสินใจจากผูไมมีสวนไดเสีย ซึ่งเห็นวาเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯแลว ตลอดจน
รวมทั้งไมนําขอมูล
หรือความลับของบริษัทฯไปกอใหเกิดประโยชนแตตนหรือบุคคล
หรือนิติบุคคลใดๆ
โดยเฉพาะเจาะจง
5.2 คุณสมบัติคณะกรรมการบริษทั
กรรมการของบริษัทฯประกอบไปดวยบุคคล ที่เปยมไปดวยประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในธุรกิจที่บริษัทฯดําเนินการเพียงพอ เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯตองมีความทุมเท รับผิดชอบ และใหเวลาตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อยางเต็มที่ รวมถึงมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองเปนอยางดี
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯมีคณะกรรมการที่เหมาะสมตอโครงสรางการบริหารงานของบริษัทฯ จึงไดมีการ
กําหนดคุณสมบัติ และการแตงตั้งของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
1. ประกอบดวยกรรมการในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการบริหารงาน ซึ่ง
กําหนดใหกรรมการของบริษัทฯมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งจะตองมีถิ่นที่อยูอาศัยในราชอาณาจักร โดยการแตงตั้งคณะกรรมการจะตองมาจากที่
ประชุมผูถือหุน ยกเวน เปนการแตงตั้งกรรมการเพื่อเขามาแทนที่กรรมการที่ลาออก ซึ่งจะ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระจํานวนไมนอย
กวา 3 คน หรือมีจํานวนอยางนอย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหแนใจไดวาจะมี
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3.

4.
5.

6.
7.

การตรวจสอบถวงดุลในระดับคณะกรรมการ และอยางนอยตองมี 1 คน ในคณะกรรมการ
อิสระ ที่เปนผูมีความรูทางดานบัญชีและการเงิน
กรรมการของบริษัทฯแตละทานจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณวุฒิในสาขา
ตางๆที่มีความหลากหลาย เพื่อใหเห็นโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในดานที่แตกตางกัน
โดยในจํานวนของคณะกรรมการทั้งหมด จะตองประกอบดวยผูที่มีความรูในสายงานหลักๆ
ดังตอไปนี้อยางนอย 1 คน ซึ่งไดแก ผูมีความรูในดานการเงิน หรือการธนาคาร ดานการบัญชี
ดานกฏหมาย
ไมมีปญหาหรือขอพิพาทดานกฎหมาย อันเปนผลจากการทําหนาที่คณะกรรมการของบริษัท
อื่นทั้งในอดีตและปจจุบัน
กรรมการของบริษัทฯจะไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา 5 บริษัท
ซึ่งหากกรรมการทานใดมีความจําเปนที่ตองดํารงตําแหนงเกินกวาที่กําหนด กรรมการทาน
ดังกลาวจะตองชี้แจงเหตุผล ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปดเผยขอมูลใหผูถือหุนทราบใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําปของบริษัทฯ
กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯจะแจงขาวผานทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บ
ไซทของบริษัทฯ
นอกจากนั้นจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯผานระบบออนไลทของสํานักงาน ก.ล.ต.ในทันทีที่มีการแตงตั้ง

5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปบทบาท และอํานาจหนาที่ที่สําคัญได ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจแลวและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการทานหนึ่งหรือหลายทาน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่กรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให คณะผูบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ
ผูบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจดังกลาวมิใชเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะผูบริหารสามารถ
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5.

6.
7.
8.

9.

พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
พิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัทฯทุกๆ 5 ป รวมถึงการกําหนด
เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อัน
ไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การ
ลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ บริษัทฯ การแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ
เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเขาเปน หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับ
ผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ บริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวา
จะ
ทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น
เวนแตจะไดรับแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
กรรมการตองแจงใหบริษัทฯทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้นหรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริษัทจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ บริษัทฯหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556

หนา 14/60

บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่

5.4 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานการกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯขึ้นมา 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการบริษัท เพื่อดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ให
ดําเนินไปอยางมีระเบียบและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม โดยบริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการบริษัทมี
หนาที่และความครับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ดูแล และสั่งการใหผูมีสวนเกี่ยวของในการเตรียมการประชุม ตรวจสอบความพรอมของสถานที่
ประชุม และเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณการประชุม ที่จะใชใหถูกตองครบถวน
2. ศึกษาทําความเขาใจรูปแบบ และวิธีการประชุมที่จะใชใหแนชัด
3. ศึกษารายละเอียดเรื่องที่จะประชุม และหาขอเท็จจริงที่เปนปจจัยเพิ่มเติมความจําเปน
4. ดําเนินการควบคุมดูแลการประชุมใหมีความพรอมและราบรื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการ
ประชุมตามเปาหมาย
5. สงเสริมใหผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยาง
เทาเทียมกัน
6. สงเสริมใหผูเขารวมประชุมพิจารณาขอเท็จจริงและขอมูลอยางรอบคอบ รอบดาน
7. สนับสนุนขอเท็จจริงที่เปนปจจุบัน เมื่อเห็นวาที่ประชุมขาดขอมูลดังกลาว
8. พยายามใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมทั้งขอเท็จจริงที่สมเหตุสมผล
9. สรุปความคิดเห็นของผูอภิปรายในที่ประชุมตามจังหวะและโอกาสอันควร
10. ดําเนินการอภิปรายในการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อผูเขา
ประชุมอภิปรายความคิดเห็นที่ขัดแยงกันรุนแรง
11. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง ของ 2 ฝายที่เห็นดวยและไม
เห็นดวยเทากัน
12. สรุปผลการประชุม ใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณ
5.5 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหดร.วิวัฒน วิฑูรยเธียร เปนผูดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
(CFO) ซึ่งเปนตําแหนงเดียวกับตําแหนงกรรมการผูจัดการ (MD) เพื่อดําเนินการควบคุม การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
2. กําหนดกลยุทธ และแผนการทางธุรกิจ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามกลยุทธและแผนการทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
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5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอํานาจการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ
ทั้งนี้ใหรวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไมเปนการผูกพันทรัพยสินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดรับจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งดานวาณิชธนกิจ หลักทรัพย การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษา
ทางการเงินและการบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจใหมๆเพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ
และผูถือหุน
8. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน
หรือสถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายการดําเนินงานปกติในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย เพื่อบัญชีบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 25 ลาน
บาท
11. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการ
อื่นๆ ในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท
12. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล ในการทําธุรกิจ
13. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร
14. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ รวมถึงมีอํานาจในการ
แตงตั้งทนายความ เพื่อฟองรองดําเนินคดี หรือเขาสูคดีที่เกี่ยวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย
15. การพิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคา เชน ซื้อขาย
สินคาดวยราคาตลาด การคิดคาธรรมเนียมบริการในอัตราคาธรรมเนียมปกติ และการใหเครดิต
เทอมเหมือนลูกคาทั่วไป เปนตน
16. อนุมัติการแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงานระดับผูบริหาร
17. อนุมัติการแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวกับหุน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวยลงทุนเอกสารที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพย รวมทั้งสัญญาตางๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
18. ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนกรณีๆ ไป
19. มอบอํานาจใหบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อทําหนาที่ดําเนินการแทนในเรื่องที่จําเปนและ
สมควร และภายใตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
20. มอบหมายงานภารกิจเรื่องใดๆใหแกรองกรรมการผูจัดการ
หรือเจาหนาที่ฝายบริหารนําไป
ปฏิบัติ
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว รวมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่

5.6 คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นมาเพื่อแบงเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
รวมทั้งคณะกรรมการชุดยอยจะทําหนาที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารงาน โดยที่คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
ประกอบดวย 3 คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ในการ
บริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอํานาจในการกระทําการ
แทนบริษัทฯในเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
 บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเรงดวน และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบใน
ที่ประชุมคราวตอไป
2. อนุมัติการซื้อขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
3. อนุมัติการใชจายเงินในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ยกเวนการนําเงินลงทุนในพอรต
สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL Portfolio) ที่บริษัทฯและบริษัทยอยเขาไปดําเนินการ มี
อํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาวไมเกิน 100 ลานบาท ตอการเขาลงทุนในแตละพอรต
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุน สําหรับการลงทุน และขยายธุรกิจ ใหเปนไปตามขอบเขต
อํานาจที่ไดถูกกําหนดไวในนโยบายการลงทุนของบริษัทฯที่จัดทําขึ้น
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป
ตามที่จะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได
เคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การลงทุน การตลาด
การบริหารงานบุคคล และดานการปฏิบัติการอื่นๆ
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัทฯ
8. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
9. กระทําการแทนบริษัทฯในเรื่องตางๆ ตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556
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ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ บริษัทฯหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบัติเปนไปตามนิยามของประกาศที่เกี่ยวของจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีอยางนอย 1 คน มีความรูดานบัญชี/การเงิน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯใหเปนไปอยางถูกตอง ไม
วาจะเปนการทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯมีรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่ถูกตอง เปนผูสอบ
ทานมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยง
การเปดเผยขอมูลบริษัทฯในกรณีเกิด
รายการเกี่ยวโยง การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี เปนตน โดยมีรายละเอียดอื่นใหเปนไปตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทําขึ้น
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) คือ กรรมการที่เปนอิสระจากฝายบริหารจัดการ ไม
มีความสัมพันธทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของและไมมีหนาที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุน โดยปจจุบันกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ไดแก นายสุรพล สินธุวณิชย นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ และนายชัชวาล เตรียม
วิจารณกุล มีคุณสมบัติเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กลาวคือ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
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ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ
3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1. - ขอ 9. แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไมเปนกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัทจด
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ทะเบียนซึ่งเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันของบริษัท ทั้งนี้ ในคณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองมีอยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
 บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเชื่อถือได
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลิกจาง กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
รวมถึงการดํารงความอิสระใหผูสอบบัญชีในการ
ปฏิบัติงาน
5. สอบทานเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง และฝายกํากับ
ดูแล รวมถึงอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนงาน อัตรากําลัง และงบประมาณประจําป
8. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณา
ความดีความชอบ
มอบหมายงานและรวมถึงการดํารงไวซึ่งความอิสระใหแกฝาย
ตรวจสอบภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง และฝายกํากับดูแล
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดวย เชน
- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและขอกําหนดของบริษัทฯ
ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้ง
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว
- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
- ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เปดเผยในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดและคณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
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อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯตอผูถือ
หุนและบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน โดยไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรอง สรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เขามาทําหนาที่เปนกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ รวมทั้งนําเสนอคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
ซึ่งคุณสมบัติและหนาที่อื่นๆนั้นจะเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ได
จัดทําไว
 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม
เปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันของบริษัท ทั้งนี้
สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทํางาน
 บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทดังนี้
1. หนาที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ
1.2 กําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาที่บริหาร รวมทั้งหลักเกณฑในการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ทบทวน
คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารที่ครบกําหนดวาระ
1.3 กําหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานเจาหนาที่บริหาร
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2. หนาที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทน
2.1 กําหนดนโยบายคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล
สําหรับ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2.2 กําหนดคาตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส และผลประโยชน
อื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่
โดยคณะกรรมการบริษทั
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณากําหนดคาตอบแทนและผลประโยชน
อื่นๆ สําหรับประธานเจาหนาที่บริหาร
2.4 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ของผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท ในเรื่องดังนี้
2.4.1 เพื่อกําหนดและดําเนินการตามนโยบาย
รวมถึงแผนดานทรัพยากร
บุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูงใหเปนไปในแนวทางเดียวกับเปาหมายทางธุรกิจ
ของบริษัท
2.4.2 เพื่อสรางความมั่นใจวาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนตางๆ สําหรับ
ผูบริหารระดับสูงอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับผูประกอบธุรกิจรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได
2.4.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตําแหนงผูบริหารระดับสูง
ไวกับบริษัท
4. คณะกรรมการการลงทุน ประกอบดวยสมาชิก 4 ราย คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
ประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO) ของ ACAP ซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และอีกหนึ่ง
สมาชิกที่มีความรูและเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนและการวิเคราะห
โดยเงื่อนไขสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหารการลงทุนมีดังนี้
o ประธานเจาหนาที่บริหาร
ไมมีขอกําหนด
o ประธานเจาหนาที่การเงิน
ไมมีขอกําหนด
o สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร แตงตั้งประจําปโดยคณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งประจําปโดยคณะกรรมการบริหาร
o สมาชิกเพิ่มเติม



บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการการลงทุน ตอการปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้
1. รายงานขอเสนอการลงทุนตอคณะกรรมการบริหาร
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2. อนุมัติขอเสนอการลงทุน ภายใตแนวปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจอนุมัติในการ
ลงทุน
3. ดําเนินการทบทวน ผลการดําเนินการลงทุน เชน ทุกเดือนสําหรับการลงทุนบาง
ประเภท หรือทุกไตรมาส สําหรับทรัพยสินที่สามารถนําไปลงุทนได
4. ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินการลงทุน เมื่อไดรับการแจงจากหนวยจัดการ
การลงทุน เมื่อการลงทุนถึงราคาที่กําหนดไว หรือไดอัตราผลตอบแทนเปาหมาย
5. ทบทวนนโยบายการลงทุนประจําป
และเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนประจําป และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยสิน ตราสารที่
อนุญาตใหลงทุนได เกณฑคุณภาพ การลงทุนขั้นต่ํา การจํากัดวงเงินการลงทุน
เปนตน
5.7 วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุดตางๆ
บริษัทฯกําหนดวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯกําหนดใหการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯจํานวนอยางนอย 1 ใน 3
จะตองออกจากตําแหนง โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งหากมีมากกวา
จํานวนที่ตองใหออกใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการที่ถูกเลือกใหออก สามารถกลับเขามาดํารงตําแหนงไดใหม
โดยผานการคัดเลือกจากผูถือหุน
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ไมเกิน 3 วาระติดตอกัน นับจากวันที่
ไดรับการแตงตั้งจากคณะคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพน
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุน
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ไมเกิน 3 วาระ
ติดตอกัน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได
อีก โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทานใดที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทฯเกินกวา 9 ป และครบกําหนดการ
ออกตามวาระ แตหากในขณะนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความจําเปนที่จะตองอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการ
อิสระทานดังกลาวดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯตอไป
คณะกรรมการบริษัทจะใหนําเสนอชื่อ
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กรรมการอิสระทานนั้นในที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และที่ประชุมผูถือหุนดวย
5.8 การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของการอุทิศเวลาการทํางานใหแกบริษัทฯของกรรมการ ซึ่งการ
ดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทฯในบริษัทจดทะเบียนอื่นอยางไมจํากัด อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของกรรมการได จึงไดกําหนดนโยบายในเรื่องของการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นไวดังนี้
 ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการของบริษัทฯควรดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารหรือกรรมการผูจัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการ
ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการตองไมประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขา
เปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
 กรรมการบริหารของบริษัทฯ ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 3
บริษัท เนื่องจากวากรรมการบริหารควรจะใหเวลาอยางเพียงพอตอการทําหนาที่บริหารงาน
รวมกับฝายบริหารใหแกบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนสูงสุด
 กรรมการอิสระ และกรรมการที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนที่เปนนิติบุคลตางชาติ ใหดํารงตําแหนง
เปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 3 บริษัท
อยางไรก็ตาม
หากมีกรรมการรายใดของบริษัทจําเปนตองดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นมากกวาที่กําหนด กรรมการทานดังกลาวจะตองแจง และชี้แจงเหตุผลใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ
ทราบถึงเหตุผล และความจําเปนนั้น ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัทเห็นวาการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
อื่นเกินกวาที่บริษัทฯไดกําหนดไว
ไมไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกรรมการทานดังกลาวอยางเปน
นัยสําคัญก็สามารถอนุโลมได ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะไดชี้แจงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ดังกลาวในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบตอไป
5.9 การประชุมคณะกรรมการ และการไดรับเอกสารขอมูลตางๆ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริษัทฯกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง แตสามารถจัด
ประชุมเพิ่มเติมไดกรณีมีเหตุอันควร หรือเรงดวนที่จะตองใหคณะกรรมการบริษัทฯตัดสินใจ
หรือรับทราบขอมูล
2. กอนการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯจะไดรับทราบขอมูลและหัวขอวาระของการ
ประชุมลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาวาระตางๆ
อยางเพียงพอ
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3. ในการประชุมทุกครั้ง ไดจัดใหมีการบันทึกการประชุม อยางตรงไปตรงมาและถูกตองโดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและนําสงรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯอนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองเขารวมประชุมโดยพรอมเพียงกันอยางสม่ําเสมอ โดยจะตองมี
กรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม
5. การประชุมในแตละครั้งจะตองมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุก
ครั้ง เพื่อรวมพิจารณาและแสดงความเห็นในวาระตางๆที่จําเปน
6. กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม จะตองงดออกเสียง
หรือใหความเห็นในวาระนั้นๆ
7. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สํานักเลขานุการจะประสานงานกับกรรมการบริษัทแตละ
ทาน เพื่อจัดทําวันประชุมลวงหนาทั้งปในทุกๆป โดยจะแจงผานทาง email ใหแกกรรมการ
ทราบในชวงปลายปแตละป และจะแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม
ครั้งแรกของตนปทุกป

1

2
3
4
5
6

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่
อยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการบริหารที่สามารถดําเนินการได เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน อยางไรก็ตามเรื่องที่มีความสําคัญ
จะถูกนําไปรายงานหรือขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป เพื่อขอ
มติหรือแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบอยางทั่วถึง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการบริหารเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานเจาหนาที่บริหาร ไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งทานในที่ประชุมทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงชี้ขาด
กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม จะตองงดออกเสียง
หรือใหความเห็นในวาระนั้นๆ
คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผูบริหารของสวนงานตางๆ หรือผูเกี่ยวของ เขารวมประชุมหรือให
ขอมูลประกอบได

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 6 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตร
มาส และรายป และเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เรียกประชุมเพิ่มเติมไดตามความจําเปนหรือเปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ในการ
ดําเนินงานและอื่นๆ ตามเห็นสมควร
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2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการที่บริษัทฯแตงตั้ง จึงจะเปนองคประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
5. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝายบริหารหรือผูเกี่ยวของเขารวมประชุมและใหขอมูลหรือ
เอกสารในสวนที่เกี่ยวของได ทั้งนี้เพื่อใหรับทราบขอมูล ปญหา หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นอยาง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด ทั้งนี้
เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเปน โดยบริษทั เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย
8. จัดใหมีวาระหรือโอกาสในการหารือหรือสื่อสารระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูบริหาร ผูสอบบัญชี
และคณะกรรมการบริษัทตามเห็นสมควร
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปนหรือเปนกรณีพิเศษเพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ในการดําเนินงานและอื่นๆ ตามแตเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตองมีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนมาประชุมไมนอย กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนที่บริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม
หรือไม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมอยูในที่ประชุม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอาจเชิญฝายบริหารหรือผูเกี่ยวของเขารวม
ประชุมและใหขอมูลหรือเอกสารในสวนที่เกี่ยวของได ทั้งนี้ เพื่อใหรับทราบขอมูล ปญหา หรือ
ขอจํากัดที่เกิดขึ้นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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การประชุมกันเองของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
บริษัทฯสงเสริมใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระทุกทาน ไดมีโอกาสประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดรวมกันในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย เพื่อให
เกิดความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ นอกเหนือไปจากการประชุมที่จัดขึ้นตามปกติของ
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมของคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯจะไดประสานงานนัดหมายแก
กรรมการอิสระทุกทาน เพื่อแจงกําหนดการลวงหนา โดยจะอํานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ใหทั้งในและ
นอกบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯมีกรรมการอิสระทุกทานที่เปนกรรมการตรวจสอบ การประชุมดังกลาวก็
ไมมีความจําเปนในการดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมหารือรวมกันทุกเดือนอยูแลว
ในการจัดสงวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับเอกสารลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน เพื่อใหกรรมการที่เขารวมการประชุมใน
คณะกรรมการชุดตางๆ มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม หากมีขอมูลใหมที่ตองเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงจากที่นําสงลวงหนา บริษัทฯกําหนดใหผูที่เกี่ยวของ และมีหนาที่จัดเตรียมเอกสาร นําสงขอมูล
เพิ่มเติมในวันประชุม ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองไมใชขอมูลที่ตองใชเวลาในการศึกษารายละเอียดเปนระยะ
เวลานาน หรือเปนขอมูลสําคัญที่ตองอาศัยระยะเวลาในการไตรตรองอยางรอบคอบ
5.10 การประเมินผลของคณะกรรมการ
กรรมการผูจ ัดการ

คณะกรรมการชุดยอย

และประธานเจาหนาที่บริหาร/

คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง แยกเปนการประเมิน
เปนรายบุคคล และการประเมินทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะมีการประเมินปละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะใชเปนขอมูล
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานวามีขอบกพรองหรือขอควรปรับปรุงสวนใดบาง และจะนําเสนอผลการประเมิน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหไดรับทราบ ทั้งรายบุคคลและภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการ
ประเมินดังกลาวไดใชหลักเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้
กรณีประเมินคณะกรรมการบริษัท
 โครงสรางและคุณสมบัติคณะกรรมการ
 บทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 การทําหนาที่ของกรรมการ
 ความสัมพันธกับฝายจัดการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
กรณีประเมินคณะกรรมการเปนรายบุคคล
กรรมการแตละทานใชเกณฑการประเมินเดียวกับการประเมินประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ
ผูจัดการ
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บริษัทฯกําหนดใหกรรมการบริษัททุกทาน ยกเวนประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ ได
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการปๆละ 1 ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยหลักเกณฑในการประเมินการทําหนาที่ของประธาน
เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติสําคัญๆ ไดแก การใหเวลาที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ความเปนกลางและความมีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากการชักนําของคณะกรรมการ การเขา
รวมประชุม การยอมรับความเห็นที่แตกตางของกรรมการทานอื่น
สําหรับคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ไดมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยใชหลักเกณฑการพิจารณา
จาก องคประกอบของคณะกรรมการ การเขารวมประชุม การจัดทํารายงานใหความเห็นตางๆ ความสัมพันธกับ
ฝายบริหารอื่นๆ ซึ่งผลการประเมินจะไดมีการแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯไดรับทราบปละ 1 ครั้ง เชนกัน
5.11 แผนสืบทอดตําแหนง และการคัดเลือกแตงตั้งกรรมการใหม
การแตงตั้งบุคคลเขามาดํารงตําแหนงตางๆ โดยเฉพาะในระดับตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูจัดการ กรรมการบริษัท และผูบริหาร บริษัทฯไดกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ในการนําเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาจะใหโอกาสทั้งจากบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดใหผูที่จะลาออกตอง
แจงลวงหนาใหบริษัทฯทราบไมนอยกวา 30 วัน เพื่อที่จะใหบริษัทฯมีเวลาเพียงพอตอการหาบุคคลที่เหมาะสม
เขามาทําหนาที่แทน โดยทั่วไปแผนการสืบทอดตําแหนง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ
พิจารณาการเสนอรายชื่อแกคณะกรรมการบริษัทฯ จากผูที่มีความรูความสามารถ และมีวุฒิภาวะรองลงไปใน
หนวยงานเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ไมไดปดโอกาสแกบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯแตอยางใด ซึ่งการคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารณาที่โปรงใสในทุกตําแหนงของงาน
5.12 การปฐมนิเทศนกรรมการใหม
ภายหลังการคัดเลือกผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการใหมของบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร
จะเปนผูแนะนําใหกรรมการใหมรูจักกับฝายบริหาร และกรรมการทานอื่นๆ พรอมกับนําเสนอขอมูลของบริษัทฯ
ตลอดจนขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ เชน คูมือการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณ การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน เปนตน นอกจากนี้ หาก
กรรมการใหมยังมิไดมีการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Audit
Committee Program (กรณีเปนกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รวมถึงหลักสูตรการอบรมใดๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ บริษัทฯก็จะดําเนินการจัดใหเขารวมการอบรม
ตอไป
5.13 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯตระหนักดีถึงการพัฒนาไปของโลกธุรกิจที่ไมมีการหยุดนิ่ง ซึ่งกรรมการและผูบริหารถือเปน
กลไกสําคัญสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนาไดทันกับธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นบริษัทฯจึงกําหนดเปนนโยบายให
กรรมการและผูบริหารของบริษทฯทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท หรือที่
เรียกวา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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(Thai Institute of Directors : IOD) เปนอยางนอย ในขณะเดียวกัน สําหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
จะตองเขารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Audit Committee Program : ACP) เพิ่มเติม โดยบริษัทฯเล็งเห็นวา
การสงเสริมใหเขารวมการฝกอบรมดังกลาว จะทําใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯทุกคนเขาใจถึงบทบาท
และภาระหนาที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีไดดียิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไดติดตามขาวสารโปรแกรมการสงเสริมความรู หรือการสัมนาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนขององคกรตางๆอยูตลอดเวลา เพื่อแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบถึงหลักสูตรหรือการอบรม
ที่นาสนใจ เพื่อที่จะไดดําเนินการเขารับการอบรมไดตรงตามความตองการของแตละทาน นอกจากการสงเสริม
ความรูในการสงกรรมการและผูบริหารเขารวมการฝกอบรมในโปรแกรมตางๆ แลว บริษัทฯยังได สงเสริมและ
อํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรู แกผูเกี่ยวของในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เชน
ผูอํานวยการฝายควบคุมภายใน คณะกรรมการการลงทุน เลขานุการบริษัท เปนตน
สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมแตละทานจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ กฏระเบียบและ
ขอมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวของอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่ และกรรมการใหมจะไดรับการอบรมและ
พัฒนาความรูอยางเพียงพอและตอเนื่องเชนเดียวกับกรรมการและผูบริหารทานอื่นๆ เพื่อชวยใหกรรมการที่เขา
ใหมสามารถทําหนาที่ และกํากับดูแลกิจการบริษัทฯไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.14 เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 89/15 บริษัทฯไดกําหนดใหเลขานุการบริษัทมีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ดังตอไปนี้
1. ประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่ประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับกรรมการผูจัดการเพื่อกําหนดวาระการประชุม และจัดทําหนังสือเชิญประชุม
ตางๆ
3. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของ
บริษัทฯ
 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
5. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทในสวนที่ตองปฎิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯมีหนวยงานสํานักเลขานุการบริษัท โดยกําหนดใหผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ตองไดรับ
การผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการ หรือ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) เปน
อยางนอย
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สวนที่ 2 นโยบายที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2.1

นโยบายและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลติดตาม
การบริหารความเสี่ยงโดยตรง เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
(Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks) เปนตน โดย
ไดจัดทําเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเปนอีกฉบับตางหาก โดยมีขั้นตอนหลักๆ ในการบริหารความเสี่ยง
ออกเปน 6 ขั้นตอน ไดแก
1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และสามารถ
วิเคราะหความเสี่ยงไดครบถวน
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เพื่อพิจารณาเหตุการณที่จะนําไปสูความเสียหาย โดยพิจารณาทั้งปจจัยภายนอก เชน นโบบาย
ของรัฐบาล การเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน ภัยธรรมชาติ เปนตน และปจจัย
ภายในขององคกร เชน นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ โครงสรางบริษัทฯ กระบวนการทํางาน ซึ่ง
สิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอเปาหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝายบริหารความเสี่ยง
จะตองระบุถึงประเภทความเสี่ยงในแตละเหตุการณใหชัดเจน วาความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยง
หลัก (Key Risk) และความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงรอง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยง เพื่อจะไดดําเนินการพิจารณาในการจัดลําดับความเสี่ยง ดูถึง
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น เชน ดานการเงิน ดานธุรกิจ ความปลอดภัย
ลูกคา เปนตน
4. การจัดการความเสี่ยง และทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Treatment and Mitigation)
ภายหลังการจัดลําดับและความสําคัญของความเสี่ยงแลว บริษัทฯจะไดกําหนดแนวทางในการ
จัดการกับความเสี่ยง โดยหากบริษัทฯมีงบประมาณและทรัพยากรจํากัด ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบสูงและอาจเกิดบอยจะถูกใหพิจารณาเปนความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ที่จะตองถูก
จัดการเปนลําดับแรก สวนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ํา และมีโอกาสเกิดนอย จะไดรับการจัดการ
เปนลําดับตอๆไป
5. การรายงานและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring)
ฝายบริหารความเสี่ยงจะมีการจัดทํารายงานของการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งประสานงานกับฝายกํากับดูแล ฝายตรวจสอบภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณในความเสี่ยงนั้นๆ ในการหาแนวทางปองกัน
และแกไขใหทันกอนเกิดความเสียหาย ซึ่งภายหลังคณะกรรมการบริหารไดรับทราบขอมูลแลว
จะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯตอไป
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6. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (Review of the Risk Management Plan)
ฝายบริหารความเสี่ยง จะนําผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม และสรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจําปรวมกับฝายบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนํา
ผลสรุปรายงานเปดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจําปของบริษัทฯตอไป พรอมกันนั้น ในการหารือรวมกันจะ
ไดมีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆสิ้นป เพื่อพิจารณาถึงขอที่ตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น และจะไดดําเนินการ
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงใหตอเนื่อง
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อใชในปถัดๆไป
2.2

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย และการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อใหมีบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ รวมถึงการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง และเปนไปตามหลักนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯไปหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง โดยไดปดประกาศนโยบายนี้ใหพนักงานทุกคนรับทราบ ในบอรดของ
บริษัทฯ เพื่อนํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการลวงรูขอมูลที่ไดมาจาก
การปฏิบัติหนาที่ระหวางหนวยงาน และบุคลากรของบริษัทฯ (Chinese wall) เพื่อขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางหนวยงานธุรกิจตางๆ ดังนี้
1. กําหนดใหมีการแยกพื้นที่ของสายงานอยางชัดเจน
โดยเฉพาะสายงานที่มีขอมูลภายในที่มี
สาระสําคัญที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) แยกออกจาก
หนวยงานอื่น เพื่อปดกั้นมิใหลวงรูและนําขอมูลเหลานั้นไปใชประโยชนในทางมิชอบ
2. กําหนดใหมีการขึ้นบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่หามบริษัทฯ พนักงาน และผูบริหาร ทําการซื้อขาย
เพื่อบัญชีตนเอง (Restricted List) ไดแก หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่สายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอยูระหวางการเปนที่ปรึกษา โดยจะหามพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้น
ทําการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว เพื่อปองกันมิใหพนักงานที่ทําหนาที่ใชขอมูลอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหนาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนของตนในทางที่มิชอบ
3. การรักษาความลับของขอมูลในหนวยงาน
- กําหนดใหมีการใชรหัส Password ในการเขาระบบงานตาง ๆ
- มีการใชชื่อรหัส (Code Name) สําหรับลูกคา
- หามพนักงานนําขอมูลของลูกคาไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต
- ใหพนักงานในหนวยงานเทานั้นที่สามารถใชขอมูลได หากหนวยงานอื่นมีความจําเปนที่
ตองใชขอมูลจะตองไดรับความยินยอมจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานทั้งสองกอน
- ในกรณีที่มีการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินแกลูกคาหลายรายที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรืออาจมีความขัดแยงกัน กําหนดใหเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
ของลูกคารายหนึ่ง ไมมาทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินของลูกคาอีกราย และเจาหนาที่แต
ละรายตองแยกเก็บเอกสารขอมูลที่ตนทําอยางรัดกุม
4. การเก็บรักษาเอกสารของหนวยงาน
- การเก็บควบคุมขอมูลและเอกสาร โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ และ
ขอมูลตางๆ ของลูกคาใหมีการแยกเก็บตางหากใหอยูในที่ปลอดภัย และมีการควบคุม
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อยางรัดกุมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนําเอกสารสําคัญไปใชในทาง
มิชอบ
- การเก็บรักษาขอมูลที่เปนเอกสาร จะจัดเก็บเอกสารขอมูลทุกประเภทไวในตูเอกสารของ
หนวยงานที่เกี่ยวของแยกเปนสัดสวน
- การจัดเก็บรักษาขอมูลที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร จะจัดใหมีรหัสควบคุม (Password)
เฉพาะพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของเทานั้น และเก็บรักษาสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette
Tape เปนตน เชนเดียวกับการเก็บรักษาขอมูลที่เปนเอกสาร
- กําหนดใหเฉพาะเจาหนาที่ในหนวยงานเทานั้นที่สามารถเบิกเอกสารมาใชได
หาก
หนวยงานอื่นตองการเบิกเอกสารเพื่อขอใชขอมูล
ตองแจงวัตถุประสงคในการขอเบิก
เอกสารและผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานดังกลาวกอน
- การเก็บและการทําลายเอกสารที่เปนขอมูลลับ หากจะมีการทําลายเอกสารดังกลาวจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน และในกรณีที่จะฝากเก็บที่ศูนยจัดเก็บเอกสาร ตอง
บรรจุใสเอกสารและปดผนึกใหเรียบรอย
5. การขอหรือใหขอมูลกับหนวยงานอื่น
- การขอหรือใหขอมูลกับหนวยงานอื่น ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
กอน โดยขอหรือสอบถามขอมูลไดเฉพาะสวนที่ตองนํามาใชเทานั้น
- กรณีที่หนวยงานมีขอมูลภายในเปนขอมูลไมควรเปดเผย หรือเปนขอมูลลับของลูกคา หาม
พนักงานนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนหรือนําออกเผยแพร หากมีความจําเปนตองขอ
หรือใหขอมูลกับหนวยงานอื่นจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสองหนวยงาน และรายงานให Compliance
Unit ทราบ โดยพิจารณาเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปนใหระดับหนึ่งเทานั้น (Need to Know
Basis)
6. หามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือเหตุการณที่
สําคัญซึ่งอาจกระทบราคาหุนของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ทราบขอมูล
หรือวันที่มีมติคณะกรรมการบริษัทจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และ
หามนําขอมูลภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพยของ
บริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯกําหนดให กรรมการและผูบริหารทุกคน ตองแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบลวงหนา
อยางนอย 1 วัน ถึงกรณีที่ตนจะทําการซื้อหรือจะทําการขายหุนของบริษัทฯออกไป โดยเบื้องตนใหดําเนินการ
แจงผานอีเมลลแกกรรมการและผูบริหารทุกทาน และกําหนดใหกรรมการหรือผูบริหารทานนั้น ไดแจงใหทราบอีก
ครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป
นอกจากนี้ บริษัทฯไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯรับทราบเกี่ยวกับหนาที่การ
รายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษตาม
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทฯกําหนดกรรมการและผูบริหารจะตอง
จัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทฯในวันเดียวกับที่รายงานสํานักงาน ก.ล.ต. ดวย
2.3

นโยบายปฏิบัติที่ดีของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีโครงสรางองคกรที่เนนความเรียบงาย ไมสลับซับซอน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ฝายตรวจสอบภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง ฝายกํากับดูแลการปฎิบัติงาน สํานัก
เลขานุการบริษัท ซึ่งแตละฝายมีหนาที่และความสําคัญแยกกันอยางชัดเจน ดังโครงสรางที่ปรากฎ ตอไปนี้

บริษัทฯใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
โดย
กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับชั้นที่จะตองดูแล และตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ตองการใหพนักงานทุกระดับชั้น มีสวนรวมในการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อเปนการปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
หลัก และธุรกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและถูกตองทั้งในทาง
กฏหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และเพื่อใหฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ
สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจการตรวจสอบไดอยางเต็มที่ บริษัทฯจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดทําแบบประเมินระบบการควบคุมภายในทุกป เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทฯ โดยจะทําใหบริษัทฯสามารถคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว
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รวมทั้งเปนการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
โดยแบบประเมินของบริษัทฯไดจัดทําขึ้นภายใตแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบประเมินของ
บริษัทฯมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 สวน คือ
สวนที่ 1
สวนที่ 2

สวนที่ 3
สวนที่ 4

สวนที่ 5

องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
เพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ
ในการดําเนินงานขององคกรที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย หรือผลสําเร็จ
ของงาน
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) ในทุก
หนาที่และทุกระดับอยางเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
อยางเพียงพอ เชื่อถือได ทันเวลา และสื่อสารอยางเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอก
องคกร
ระบบการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในมีความ
เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งไดรับการปรับปรุงแกไข และทันเวลา และสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

2.4

นโยบายการทํารายการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
คณะกรรมการบริษัทฯได
กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว ดวยการใหรายการดังกลาวผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้การ
อนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ
รายการ และเปนไปตามราคาตลาด ซึ่งหากรายการดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจปกติทางการคาของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการขออนุมัติหลักการปฎิบัติไวกอนแลว นอกจากนี้ กรณีมีรายการที่เกิดขึ้นผูมีสวนได
เสียหรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติ
รายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได ทั้งนี้เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎระเบียบ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับเหลานั้นอยางเครงครัด
ทั้งในเรื่องการอนุมัติรายการและการเปดเผยขอมูล โดยหากเปนรายการที่ตองเปดเผยขอมูล บริษัทฯจะเปดเผย
ขอมูลของรายการดังกลาวใหมีความครบถวนและดําเนินการทันทีในวันที่มีการอนุมัติรายการ พรอมทั้งยังได
เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ใหแกผูถือหุนไดรับทราบดวย
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2.5

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
1. กรรมการและผูบริหาร ตองรายงานใหบริษัทฯทราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรณีเปน
สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย ตามหลักเกณฑื
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยนําสงรายงานถึงเลขานุการบริษัท
ตองจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา
89/14
ของ
2. เลขานุการบริษัท
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯไดรับรายงาน
3. กรรมการและผูบริหารจะตองแจงใหบริษัทฯรับทราบโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
3.1 มีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคูสัญญา และสวนไดเสียของกรรมการใน
สัญญานั้น (ถามี)
3.2 ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯและบริษัทฯในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงใน
ระหวางรอบปบัญชี (ถามี)

2.6 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาคัดเลือกและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอ
อนุมัติผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. บริษัทฯจะคัดเลือกผูสอบบัญชีที่จะทําหนาที่เปนผูตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ จากรายชื่อที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหการรับรอง
3. ผูสอบบัญชี จะตองยืนยันความเปนอิสระของตนทุกปตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการ
รายงานวิธีการตางๆ ที่ใชอยูในสํานักงานสอบบัญชีของตน เพื่อใหความมั่นใจถึงความเปนอิสระ
ของผูสอบบัญชีภายนอก
ของสํานักงาน
4. เพื่อเปนการสงเสริมความเปนอิสระของผูสอบบัญชีตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทฯจะทําการเปลี่ยนผูสอบบัญชี (auditor rotation) ของบริษัทฯและ
บริษัทยอยอยางนอยทุก 5 รอบปบัญชี
5. ผูสอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯออก
ควบคูกับงบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงาน ซึ่งไม
สอดคลองกับงบการเงินที่ตนไดตรวจสอบแลว
6. บริษัทฯไดเปดเผยรายชื่อผูสอบบัญชี คาธรรมเนียมสอบบัญชี และคาธรรมเนียมอื่นที่จายแก
ผูสอบบัญชี ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูล และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีได
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2.7

นโยบายพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ
กรรมการชุดยอยตางๆ
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ
รวมถึงคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
จะดําเนินการโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูพิจารณาและนําเสนอคาตอบแทนดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติตอไป โดยคาตอบแทนที่นําเสนอไดแก
1. คาเบี้ยประชุม เปนการพิจารณาใหกับกรรมการบริษัทฯทุกทาน ที่เขารวมประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน เพื่อสะทอนการทํางานของกรรมการ และเพื่อจูงใจใหกรรมการปฏิบัติ
หนาที่ และเขารวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยจะตองมีการลงนามการเขารวมประชุมทุกครั้ง
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
2. คาตอบแทนบําเหน็จพิเศษ เปนการพิจารณาใหกับกรรมการบริษัททุกทาน เปนอัตรารอยละของ
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําปของบริษัทฯ เพื่อเปนการตอบแทนผลการปฏิบัติงานและ
สรางแรงจูงใจใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรางผลกําไรจากการดําเนินงานที่ดีใหแกบริษัทฯ
หลักเกณฑในการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ในการพิจารณาคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนบําเหน็จพิเศษของคณะกรรมการชุดตางๆ รวมทั้ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะตอง
คํานึงใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลาด และคูแขงขัน โดยมีคาตอบแทนดังกลาวตองอยูในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพของบริษัทฯไว ซึ่งในสวนของประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจัดการ ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท ก็จะไดรับคาตอบแทนดังกลาวจากการดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริษัทเชนเดียวกับกรรมการทั่วไป
โดยภายหลังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแลว ก็จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป
และจะไดมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
ตอไป
ในขณะที่การพิจารณาคาตอบแทนรายเดือนของกรรมการทุกทาน รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร
และ/หรือกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยกําหนดคาตอบแทนตามความสําคัญของหนวยงาน และหนาที่ความรับผิดชอบเปน
หลัก
2.8

นโยบายการพิจารณาคาตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายคาตอบแทนใหกับพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรม และแขงขันไดใน
ตลาด การจายคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลตามสถานะทางการเงิน กําลัง และอัตภาพของบริษัทฯ
ถือเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
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1. เงินเดือนและคาจาง บริษัทฯบริหารเงินเดือนและคาจางใหเปนไปอยางยุติธรรม คํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระดับ ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาให
เงินเดือนหรือคาจาง เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกับบริษัทฯ
อัตราคาจางแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณความจําเปนทางฐานะการเงินของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับอัตราคาจางของพนักงาน บริษัทฯจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาของพนักงานทุกป เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานในการ
พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น
2. คาตอบแทนพิเศษ แบงออกเปน คาตอบแทนพิเศษระยะสั้น (Short-term Incentive) เชน คา
คอมมิชชั่น คาตอบแทนเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการสราง
ผลตอบแทนของพนักงานใหแกบริษัทฯ หรือความสามารถในการทํากําไรในแตละปของบริษัทฯ
เปนตน ในขณะเดียวกัน การพิจารณาคาตอบแทนในระยะยาว เปนคาตอบแทนใหกับพนักงานที่
ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว
ซึ่งสวนใหญจะตอบแทนเปนสิทธิในการถือหุนของบริษัทฯ
(Stock Ownership) หรือสิทธิในการซื้อหุนในราคาพิเศษ (Stock Option) เปนตน
3. คาตอบแทนอื่น
บริษัทฯจะใหเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการ
ทํางานปกติแกพนักงานในระดับพนักงานทั่วไป เชนคาลวงเวลา คาทํางานวันหยุด เงินชวยเหลือ
การปฏิบัติงานตามกะ เงินชวยเหลือปฏิบัติงานเขาเวร เขาเวรกรณีฉุกเฉิน ตามความเหมาะสมกับ
กรณี รวมทั้งเงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจําทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาที่พัก เปนตน
2.9

นโยบายการอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดประชุมผูถือหุน และการเขารวมประชุมผูถือหุนของผูถือหุน
ทุกคน และทุกกลุม โดยเฉพาะผูถือหุนที่เปนผูถือหุนสถาบัน เนื่องจากผูถือหุนเหลานี้ อาจมีความสนใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯและจะมีสวนสําคัญในการใหการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯควบคูไปกับการถือหุนได
เชนกัน ประกอบกับการที่บริษัทฯมีนักลงทุนสถาบันเขามาถือหุนมากขึ้น จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงความ
นาเชื่อถือในธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งผูถือหุนสถาบันใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯจึงกําหนด
นโยบายในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกราย รวมถึงผูถือหุนที่เปนผูถือหุนสภาบัน ดังนี้
1. เปดเผยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องกําหนดการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเปดเผยระเบียบ
วาระการประชุม ผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯทันทีไมเกินวันทําการถัดไป
นับจากวันคณะกรรมการบริษัทมีมติ
2. ประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนลงในหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันไมนอยกวา
3 วัน กอนวันประชุม
3. จัดใหมีการประชุมในสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเขารวมการประชุม โดยกําหนดใหประชุม
ในเขตกรุงเทพฯ หรือหากเกิดเหตุการณที่ไมสะดวกในการจัดในเขตกรุงเทพฯ ก็จะดําเนินการให
มีการจัดประชุมในเขตรอบๆกรุงเทพฯที่มีการเดินทางโดยสะดวก
4. จัดใหมีการประชุมในชวงเวลาที่เหมาะสม ไมเชาหรือเย็นเกินไป คือระหวางชวงเวลา 9.0015.00 น.
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5. บริษัทฯ
มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทย
สําหรับผูถือหุนคนไทย
และภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนตางชาติ
พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ และ
รายละเอียดของเอกสารที่ตองใชแสดงตัวในการเขารวมประชุม
โดยทําการเผยแพรเอกสาร
ประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน Website ของบริษัทรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ
(Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันประชุม และมีการจัดสง
ใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน รวมทั้งไดแตงตั้งกรรมการ
อิสระซึ่งไมมี ประเด็นเรื่อง ความขัดแยงทางผลประโยชนเกี่ยวกับวาระการประชุมเปนผูรับมอบ
ฉันทะแทนผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะให ผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือก
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมแทนได
6. เปดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมกอนเริ่มประชุมจริง 2 ชั่วโมง และบริษัทฯได
จัดใหมีบุคคลากร และเทคโนโลยีอยางเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดใหมี
บริการแสตมปสําหรับผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ พรอมทั้งอาหารวางเลี้ยง เครื่องดื่ม รับรองผูถือหุน
ที่เขามารวมประชุม
7. บริษัทฯจัดใหมีบุคคลากรที่มีความชํานาญดานภาษาอังกฤษ คอยใหคําแนะนํา และอธิบายให
ฟงถึงขั้นตอนตางๆในการประชุมแกผูเขารวมประชุม หรือเปนตัวแทนของผูถือหุนสถาบันที่เปน
ชาวตางชาติ (ถามี)
8. เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายไดซักถาม โดยมีบริการไมโครโฟน และสิ่งอํานวยความสะดวกให
พรอม เชน กระดาษสําหรับการเขียนเปนคําถาม เปนตน และจะมีการบันทึกคําถาม คําตอบ
และขอเสนอแนะไวในรายงานการประชุม
9. จัดสงรายงานการประชุมใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกับเปดเผยไวในเว็บไซทของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม
10. ทั้งนักลงทุนรายยอย หรือนักลงทุนสถาบัน สามารถติดตอผานทางเลขานุการบริษัทฯไดทั้งจาก
ชองทางเว็บไซทบริษทั ฯและอีเมลที่ระบุในเว็บไซทหรือรายงานประจําป
2.10 นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของบริษัทฯเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบริษัทฯ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหบริษัทฯมีโครงสรางที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ และนําไปสูความสําเร็จใน
การดําเนินงาน บริษัทฯดําเนินการใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถแกพนักงานอยางตอเนื่อง ทั้งจากการ
อบรมภายในและการสงเสริมใหไปอบรมภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญในงาน นอกจากนี้
ยังไดดําเนินการไปพรอมกับการสรางแรงจูงใจ และสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน และสภาพความ
เปนอยูที่ดีใหกับพนักงาน ซึ่งจะเปนปจจัยที่จะเสริมสรางศักยภาพในการทํางาน และคุณภาพชีวิตควบคูกัน
บริษัทฯไดวางรากฐานที่เอื้อตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ในทิศทางของวิสัยทัศนที่กําหนดไวบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของพนักงาน โดยการปลูกฝงคานิยมองคกรที่สําคัญไดแก ความสามัคคีในการทํางาน การไมหยุด
ที่จะเรียนรู การใหความชวยเหลือตอกัน และความใสใจในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการ
บริหารงานบุคคลดังนี้
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556

หนา 38/60

บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

ดูแล และสรางทัศนคติ ใหบุคลากรของบริษัทฯ มีความรูสึกที่ดีตอองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายองคกรของบริษัทฯ
บริหารงานบุคคลดวยหลักอยางนอยเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
กําหนดใหมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกใหเปนไปอยางมีระบบ และเอื้ออํานวยใหไดแตคนดีมี
คุณภาพ
เพื่อใหคนมีความสมดุลกับงานและเพียงพอกับการ
กําหนดใหมีการวางแผนอัตรากําลังคน
ดําเนินธุรกิจ
กําหนดใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจแกพนักงาน เพื่อเปนการรักษาพนักงาน ใหปฏิบัติงานกับ
องคกรนานที่สุดเทาที่จะนานได
กําหนดใหมีสวัสดิการตามความเหมาะสม และเสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนสิ่งกระตุนใหพนักงานทุมเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
กําหนดใหมรี ะบบการประเมินประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับอัตราคาจางเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงของพนักงาน
อยางยุติธรรม
กําหนดใหมีระบบโครงสรางอัตราเงินเดือนที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเปนขอมูล
ในการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนในการทํางานของบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
จัดใหมีการฝกอบรม และการพัฒนาพนักงานในความรูดานตางๆ เพื่อใหพนักงานสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กําหนดใหพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานแรงงงานสัมพันธ เพื่อเชื่อมความสัมพันธอัน
ดีระหวางบริษัทฯกับพนักงาน และในหมูของพนักงานดวยกันเอง
กําหนดใหมีการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ดูแลใหมีการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เปนไปอยางปลอดภัย มีอาชีวอนามัยในการ
ทํางานที่ดี จัดมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

2.11 นโยบายดานพัฒนาบุคคลของบริษัทฯ
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเสริมสรางความรูความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนําพาธุรกิจ
ของบริษัทฯไปสูความเปนเลิศไดอยางยั่งยืน บริษัทฯจึงไดสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การ
ฝกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ พรอมซึ่งความรู ความสามารถ ศักยภาพ และ
ประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการสนับสนุนการอบรมทั้งจากภายใน
และภายนอกองคกร นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญในการติดตามวัดผลความรูที่ไดรับ และความสามารถ
ในการนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการทํางาน
ตลอดจนการถายทอดความรูที่ไดรับใหกับทีมงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนในดานการพัฒนาและปรับปรุงงาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยแนวทางการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ไดแก
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1. สนับสนุนคาใชจายหรือทุนการฝกอบรมใหแกพนักงาน กรณีที่บริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวา การ
ฝกอบรมหรือโครงการพัฒนาความรูนั้น
มีประโยชนตอธุรกิจและนํามาซึ่งการพัฒนาความรู
ความสามารถในการทํางานของพนักงานได และจะสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และ
ความรูของพนักงานใหสอดคลองกับธุรกิจได
2. การจัดการอบรมภายในองคกร
1.1 จัดจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เขามาใหความรู ความเขาใจ และทักษะ
ในการบริหารงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัทฯ รวมถึงการใหความรูในดานพื้นฐาน
การปฏิบัติงานอื่นๆ เชน การพัฒนาความรูพื้นฐานดานภาษา การพัฒนาความรู
พื้นฐานดานการใชโปรแกรมตางๆ เปนตน
1.2 จัดใหมีการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง นั่นคือการฝกอบรมในที่ทํางานปกติหรือ
On the job training ไดแก การที่ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานไดสอนแนะหรือการ
ใหคําปรึกษา (Coaching/Counseling) ควบคุมดูแลใหพนักงานลงมือปฏิบัติงาน
จริง โดยใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด
3. จัดสงพนักงานไปสัมนาหรืออบรมหลักสูตรภายนอกองคกร ที่จัดโดยองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน การอบรมที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทหลักทรัพย บริษัทจด
ทะเบียน เปนตน เพื่อพัฒนาใหพนักงานมีความรูความสามารถที่ทันตอกฏระเบียบหรือ
กฏเกณฑ ขอปฏิบัติ ตอการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
4. การจัดสัมนาภายในองคกร
บริษัทฯจะพิจารณาหลักสูตรที่มีความสําคัญตอการนํามาใช
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะไดประสานกับวิทยากรในการดําเนินการใหมีการทดสอบความรู ความเขาใจ
จากการอบรมหรือสัมนาวาพนักงานมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด ดวยการจัดให
มีการทดสอบภายหลังจบการสัมนา เพื่อประเมินผลความเขาใจจากการจัดสัมนาดังกลาว และ
จะแจงใหพนักงาน และผูบังคับบัญชาของผูเขาสัมนาทราบถึงประโยชนที่ไดจากการสัมนาตอไป
2.12 นโยบายดานคุณภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพการใหบริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม สถานการภาวะโลกรอน อนามัย และความปลอดภัยแกพนักงานใหเปนสวนหนึ่งของ
ธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบายใหพนักงานทุกคน ยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ดานความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงมาตรฐานและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) พัฒนาระบบการใหบริการอยางทั่วถึงภายในองคกร ดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเอา
ใจใสตองานบริการตั้งแตเริ่มจนปดงาน เพื่อใหงานบริการออกมาอยางมีคุณภาพ และดีเยี่ยม
สรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา
3) ยึดถือความปลอดภัย เปนหัวใจการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนที่สวัสดิภาพการทํางานของพนักงาน
ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน การเดินทาง สุขภาพ เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีความพรอมในการปฏิบัติงานใหบริษัทฯอยางเต็มประสิทธิภาพ
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4) บริษัทฯไดกําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคล ทําบันทึกการลาหยุด ลาปวย ลากิจ ของพนักงานทุก
คน เพื่อนําบันทึกสถิติการหยุดงานในแตละสาเหตุมาประเมิน โดยเฉพาะการหยุดงานจากการ
เจ็บปวยของพนักงาน เพื่อพิจารณาวาเกิดจากการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯหรือไม
2.13 นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรมแกพนักงานดานสิ่งแวดลอม
แมลักษณะธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย จะเปนลักษณะการประกอบธุรกิจดานบริการ แตบริษัทฯ
ไดใหความสําคัญตอการใชพลังงานตางๆใหเปนไปอยางมีคุณคา จึงกําหนดแนวทางใหพนักงานรวมกันดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
โดยการรวมกันประหยัดการใชพลังงาน
และใชพลังงานหรือเครื่องใชสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการกําหนดใหพนักงานดําเนินตามแนวทางดังนี้
1) สงเสริมใหมีการจัดซื้อจัดจางที่สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีจริยธรรม
2) สนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลาและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
3) ใหพนักงานทุกคน
ทุกระดับ
ไดรับการฝกอบรมพัฒนาดานสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ
ประชาสัมพันธ และสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไปสูพนักงานทุกคน รวมทั้งมุงมั่นใหเกิดผลถึงสาธารณชนโดยรวมดวย
4) พนักงานใหม จะไดรับการฝกอบรม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
จะรับผิดชอบและเปนแบบอยางในการธํารงไวซึ่งการรักษา
5) ผูบริหารทุกระดับในบริษัทฯ
สิ่งแวดลอม และการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบผลการจัดการฝกอบรมแกพนักงานดาน
สิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง
2.14 นโยบายการปฏิบัติดานแรงงาน การจายคาตอบแทน และเคารพในสิทธิของพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายในการจางพนักงาน ดวยการยึดหลักในการจางแรงงานที่ถกู ตองตามกฏหมาย และ
ใหการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การจางงาน
1) บริษัทฯไมสนับสนุนใหมีการจางแรงงานเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป บริบูรณ และในกรณีที่มีการจาง
แรงงานผูเยาวที่มีอายุระหวาง 15-18 ป บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการศึกษาและจะจัดมาตรการ
ดูแลเยาวชนเหลานั้นใหมีสภาพที่ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยและสวัสดิการที่ดีเพียงพอตามที่
ผูเยาวสมควรไดรับ
2) มีการแจงและใหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอการจางงาน ภายใน
เวลาที่เหมาะสม
3) ไมกระทําหรือสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน
การจางงานจะตองเกิดจากความสมัครใจของ
ลูกจางเทานั้น
4) ไมปลดออก เลิกจาง และไลออกโดยไมมีกฏเกณฑหรือไมมีเหตุผล หรือเลือกปฏิบัติ
5) ปกปองขอมูลสวนตัว และความเปนสวนตัวของลูกจาง
สภาพการจาง และการคุมครองทางสังคม
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1) มีสภาพการจางที่เหมาะสมและครอบคลุมคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดพักผอนประจําป วันหยุดตามประเพณี สุขภาพ ความปลอดภัย
2) อนุญาตใหลูกจาง สามารถปฏิบัติตนตามประเพณีประจําชาติ หรือประเพณีศาสนาได
3) กําหนดคาจาง คาตอบแทน ตามกฏหมาย สะทอนถึงความเพียงพอตอคาครองชีพ และปจจัย
ทางเศรษกิจที่กระทบตอลูกจาง
4) การจายคาตอบแทนการทํางานแตละงวดลูกจางจะตองไดรับทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สวนประกอบของคาจาง และสิทธิประโยชนตางๆ ที่เขาไดรับ
5) การจายคาตอบแทน อาจจายในรูปของเงินสดโดยผานบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความ
ยินยอมและความสะดวกของลูกจาง
6) บริษัทฯจะไมใชวิธีการทดลองงานลูกจางหรือทําสัญญาจางระยะสั้นๆ และมีการวาจางใหมเปน
ระยะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฏหมาย หรือหลีกเลี่ยวความรับผิดชอบ
ตามกฏหมายประกันสังคม
เสรีภาพในการสมาคมทางสังคม
1) บริษัทฯเคารพสิทธิของลูกจางในการรวมตัวจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัทฯ
เคารพสิทธิในการรวมกลุมเจรจาตอรองของผูแทนลูกจาง และตองรับรองวาผูแทนลูกจางจะไมถูก
เลือกปฏิบัติ และสามารถติดตอกับสมาชิกในสถานที่ทํางานได
2) ยอมรับกรณีหากลูกจางตองการจัดตั้งหรือรวมกลุม ในการเจรจาตอรองเพื่อรักษาผลประโยชน
ของลูกจาง
3) ไมปลดหรือไลออก หรือเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือกลุมคน ที่มีการจัดตั้งเพื่อการเจรจาตอรอง
รวมถึงการไมคุกคามทั้งทางตรง ทางออม ดวยวิธีการขมขูหรือสรางความหวาดกลัวแกลูกจาง
สุขภาพและความปลอดภัย
1) บริษัทฯไดจัดสถานที่และสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยที่เทาเทียมกัน
แกลูกจาง ทั้งลูกจางปกติ และลูกจางชั่วคราว
2) จัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติและระบบการตรวจสอบที่เชื่อถือไดในการปองกันการบาดเจ็บ อันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานหรือเกี่ยวของกับการทํางาน
3) บันทึก และสอบสวนอุบัติการณดานสุขภาพและความปลอดภัย และปญหาที่ไดรับแจงจาก
ลูกจาง เพื่อทําการลดหรือกําจัดปญหาดังกลาว
4) ใหการตรวจสุขภาพแกพนักงานประจําป โดยไมผลักภาระคาใชจายในการตรวจสุขภาพใหเปน
หนาที่ของลูกจาง
5) บริษัทฯจัดใหพนักงานทุกคนมีประกันชีวิต เพื่อบรรเทาคาใชจายของพนักงาน กรณีพนักงานตอง
หยุดงานในระหวางที่รักษาตัว ตลอดจนไมสามารถปฏิบัติงานได
6) ยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจาง
ในการปฏิเสธงานที่ไดพิจารณาอยางมีเหตุผลวาอาจมี
อันตรายหรือเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิตหรือสุขภาพตอตนเองหรือตอพนักงานผูอื่น
7) จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก ตอการใชชีวิตประจําวัน เชน หองน้ําและน้ําดื่มที่สะอาด และ
เพียงพอสําหรับลูกจางทุกคน
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2.15 นโยบายเกี่ยวกับการรับสินบนและสิ่งจูงใจ
บริษัทฯหามพนักงานใหหรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาทางตรงหรือทางออม
และหามมอบหมายใหผูอื่นใหหรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดําเนินธุรกิจ
ถือเปนสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา
บริษัทฯดําเนินกิจการโดยใชกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรมและยึดมั่นในคุณภาพที่ดี
ของผลิตภัณฑและการใหบริการของบริษัทฯเปนจุดขาย บริษัทไมอนุญาตใหลูกคาและคูคามอบเงินหรือสิ่งของ
เพื่อเปนสินบนแกพนักงานบริษัทฯ และหามพนักงานรับสินบนหรือเงินทอง การใหเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ในรูปแบบอื่นใด เพื่อเปนสินบนในการประกอบกิจการบริษัทฯโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีความจําเปนที่ตองรับ
สิ่งของดังกลาว ในลักษณะที่ผูรับพิจารณาแลวเห็นวาไมเขาขายเปนการรับสินบนหรือสิ่งจูงใจ ผูรับจะตองแจงให
ผูบังคับบัญชารับทราบตอไป ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาการรับสิ่งของดังกลาว เขา
ขายของการรับสินบนหรือไม ถาใช จะตองแจงใหผูรับดําเนินการคืนสิ่งของดังกลาวใหแกผูใหโดยทันที หากผูรับ
ไมดําเนินการคืนสิ่งของดังกลาว ผูบังคับบัญชาจะตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบโดยทันที
บริษัทฯจะใชดุลยพินิจในการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลอื่นในลักษณะที่ไม
เกินสมควร หรือฟุมเฟอย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือกฏหมายของประเทศไทย หรือของทองถิ่นที่
บริษัทฯไปลงทุนดวย เพื่อไมใหเขาขายเปนการใหสินบน หรือสิ่งจูงใจตอบุคคลอื่น
2.16 นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น
เพื่อเปนการยืนยันถึงความยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯไดแสดงเจตนารมณที่จะไมสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ บริษัทฯมี
นโยบายในการหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ กระทํา
ใดๆ ที่สอไปในทางคอรรัปชั่น ไมวาจะโดยการนําเสนอ (Offering) การใหคํามั่นสัญญา (Promising) การขอ
(Soliciting) การเรียกรอง (Demanding) การใหหรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) และเพื่อเปนการ
ตอกย้ําถึงความมุงมั่นดังกลาว บริษัทฯไดแสดงเจตจํานงคในการเขารวมเปน “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทย ในการตอตานการทุจริต” และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา
มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาว
กระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมา หรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัท
โดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลใหมี
ระบบที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนัก
และใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทาน ระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ใหมั่นใจวา
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการ
กําหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไป
ยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฎิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฎิบัติ
และกฏหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหรับทราบโดยทันที
แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษัทฯกําหนดให กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวา
ทางตรงหรือทางออม
2. พนักงานทุกคนจะตองชวยกันสอดสอง และไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขา
ขายการคอรรัปชั่น โดยจะตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยทันที และ
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
3. บริษัทฯจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องคอรรัปชั่นแกบริษัทฯ
โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่
บริษัทฯกําหนดไวใน Whistleblower Policy
4. หากผูใดไดรับการตัดสินและมีหลักฐานในการระบุการกระทําผิดแลว
ผูที่มีความผิดจากการ
กระทําการคอรรัปชั่นนี้ จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯกําหนด รวมทั้งการรับ
โทษตามกฏหมาย หากการกระทํานั้นมีผลทางกฏหมายที่เกี่ยวของใดๆ
5. บริษัทฯจะเผยแพร แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯทางเว็บไซท รวมทั้งการแจงและทําความเขาใจ
กับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้
6. บริษัทฯจะสรางและปลูกฝงจิตสํานึกใหแกผูบริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวปฏิบัติการ
ตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อเปนพื้นฐานที่สรางความเขมแข็งใหกับองคกรอยางยั่งยืน ดวยการ
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ประกาศนโยบายนี้ใหทราบโดยทั่วกันแกพนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมชี้แจงแนว
ปฏิบัติใหแกพนักงานที่เขาใหมไดรับทราบ
ขอกําหนดในการดําเนินการ
1. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือ
จรรยาบรรณบริษัทฯ คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติทางดาน
จรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ
2. นโยบายการตอตานนี้ใหครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตําแหนง การฝกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน
3. ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติเรื่องการให การมอบ หรือรับ
ของขวัญ ของกํานัล จากลูกคา และผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามที่กําหนดดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
4. การใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนในกิจการใดๆ ของบริษัทฯ ตองเปนไปอยางโปรงใสและ
ถูกตองตามกฏหมาย โดยจะตองไมใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนในครั้งใดๆ ถูกนํามาอางอิง
เปนขออางในการติดสินบนได
5. ฝายจัดซื้อจัดจางหรือฝายดําเนินการที่ติดตอประสานงานทางธุรกิจในสวนตางๆ
จะตอง
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตรวจสอบได
การติดตามการประเมินผล
1. บริษัทฯกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น โดยหากพบเห็นเหตุการณหรือการกระทําใดที่อาจกอใหเกิดเหตุการณดังกลาว
จะดําเนินการแจงใหฝายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที
2. หากการกระทําดังกลาว ถูกพิสูจนไดวาเปนจริง บริษัทฯจะมีบทลงโทษแกผูกระทําความผิดตาม
ความรายแรงของเหตุการณนั้นๆ โดยในเบื้องตนจะเปนการพิจาณาโทษทางวินัยแกพนักงานที่
กอใหเกิดการทุจริต ซึ่งหากความผิดนั้นไปเกี่ยวของกับความผิดในทางกฏหมาย บริษัทฯก็จะ
ดําเนินการตามบทลงโทษทางกฏหมายเพิ่มเติมตอไป
3. ฝายตรวจสอบภายในไดจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชั่นประจําป
เพื่อประเมินแนวปฏิบัติการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัทฯ
โดยแบบประเมินดังกลาวยึด
แนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นที่ไดรับการจัดทําขึ้นโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เปนแนว
ปฏิบัติ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ ถึงผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ โดยจะนําผลการประเมินรายงานไวใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ เพื่อเปดเผยใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯไดทราบตอไป
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2.17 นโยบายการแจงเบาะแส และมาตรการการคุมครองสิทธิแกผูแจงเบาะแส
เพื่อใหมีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ การไดรับความรวมมือ
จากพนักงาน ผูบริหาร รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ในการสอดสอง ดูแล ในสิ่งที่อาจมีความผิดปกติ หรือมีการ
ดําเนินการอยางผิดกฏหมาย ผิดจริยธรรม และผิดตอจรรยาบรรณที่ดี อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของ
ผูบริหาร หรือเกิดจากการกระทําของพนักงานก็แลวแต ตัวอยางเชน ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
ความบกพรองของระบบควบคุมภายใน พฤติกรรมที่อาจสอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน การ
กระทําที่ขาดความระมัดระวังหรือขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการกระทําที่เห็นแกประโยชนพวก
พอง หากมีการพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ บริษัทฯไดเปดชองทางใหมีการรองเรียน หรือนําเสนอขอคิดเห็น ทั้งจาก
พนักงาน ผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียทุกคน ผานมายังคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง คือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 2, 3 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรือชองทาง email ไดแก
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ac_acap@acap.co.th
คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ
Ithidej_c@acap.co.th

Tel 02-694-4999
Tel 02-694-4915

กระบวนการหาขอเท็จจริง
ทั้งนี้หากมีการแจงขอมูลผานมายังสํานักเลขานุการบริษัท
ทางสํานักเลขานุการบริษัทจะเปนผู
รวบรวมเอกสารการแจงขอมูล เพื่อสรุปขอเสนอแนะและประเด็นตางๆ เพื่อแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบให
รับทราบทุกครั้ง หรือในกรณีมีการแจงเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด ซึ่งขอมูลดังกลาวตองมีความเพียงพอตอการนําสืบได และจะเรียกผูเกี่ยวของ
ใหมาชี้แจงและสอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุการณดังกลาว ระหวางการสอบถามขอมูลจะมีการบันทึกรายละเอียด
ของทั้งผูแจงขอมูล และผูถูกรองเรียน รวมถึงคําใหการของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเหตุการณไวเปนลายลัก
อักษรณ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส รวมทั้งแหลงที่มาของขอมูล และจะ
ดําเนินการเก็บขอมูลทุกอยางเปนความลับ เพื่อคุมครองใหผูแจงเบาะแสไมไดรับผลกระทบใดๆจากการใหขอมูล
กระบวนการใหความเปนธรรม
คณะกรรมการผูรับเรื่องรองเรียน จะพิจารณาใหความเปนธรรม และปกปองผูแจงเบาะแส หรือผู
รองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของที่ถูกพาดพิง หรืออยูในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง โดย
หากยังไมมีความชัดเจนในหลักฐาน หรือขอเท็จจริง จะไมมีการตัดสินความผิดใดๆแกผูถูกรองเรียน โดยจะมีการ
เก็บรายงาน และขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับแกเฉพาะในวงจํากัด เปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูแจงหรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน เปนสําคัญอันดับแรก
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กระบวนการรายงาน
ทั้งนี้ ภายหลังการสืบสวนขอเท็จจริง จนไดขอสรุปในเรื่องดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วา กรณีดังกลาวมีความคืบหนาที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานเพียงพอ และเปนเหตุการณที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ
อยางรายแรง คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางทันทีตอไป แตหาก
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพนักงานในระดับปฏิบัติงาน และไมสงผลกระทบรายแรง หรือไมไดนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียแกบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการแจงใหผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
หรือผูอํานวยการของสายงานที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยูเพื่อรับทราบและตักเตือน หรือถาบุคคลที่กระทําผิดมี
ตําแหนงในระดับผูอํานวยการขึ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบก็จะนําสงเรื่องใหคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาตอไป
กระบวนการลงโทษ
บริษัทฯไดกําหนดบทลงโทษใหเหมาะสมกับลักษณะ และสถานการณของการกระทําความผิด โดย
ความรุนแรงของบทลงโทษจะแตกตางกันไปตามความรายแรงของการกระทํา
เบื้องตนหากการกระทําผิด เปนการกระทําผิดเพียงเล็กนอย และเปนครั้งแรก จะเปนการออกหนังสือ
ตักเตือนกอน โดยผูมีอํานาจของฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูลงนาม
แตหากเปนการกระทําผิดที่รายแรง
และนํามาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯก็มีบทลงโทษตั้งแตการใหพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน การเลิกจาง แตหากการกระทําความผิดดังกลาว
ไดนําไปสูความผิดตามกฏหมายอื่นๆ ของประเทศ เชน กฏหมายอาญา กฏหมายแพง หรือกฏหมายที่เกี่ยวของ
แกองคกรอิสระใดๆที่มีหนาที่ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็ตองดําเนินการไปตามขั้นตอนกฏหมายนั้นๆ
2.18 นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR)
บริษัทฯ มุงหมายที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการ
ใสใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะนําพาใหบริษัทฯมีการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยการปฏิบัติ
ตามหลักแหงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ
เชื่อวาการสราง “ความยั่งยืนขององคกร (Corporate Sustainability)” เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการ
องคกรธุรกิจสมัยใหม เนื่องจากวาการเติบโตและผลกําไร (corporate growth and profitability) ขององคกร
ถึงแมวาจะเปนสิ่งสําคัญ แตไมเพียงพอที่จะทําใหองคกรอยูรอดอยางยั่งยืนได โดยหากจะใหธุรกิจดําเนินไป
อยางยั่งยืน ธุรกิจจําเปนตองมีเปาหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย (sustainable
development) เปาหมายดังกลาว เชน การปกปองสิ่งแวดลอม การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่สงเสริมการกระจายรายได เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมของธุรกิจนั้นไมเพียง
จะตองตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน ขณะเดียวกัน ตองไมสงผลรายตอชีวิตความเปนอยูของคนรุน
ตอไป กิจกรรมของธุรกิจนั้นคํานึงถึงการกระจายผลประโยชนแกคนในสังคมอยางเสมอภาคกัน (fairness)
กิจกรรมของธุรกิจนั้นตองมีสวนสงเสริมสภาวะความเปนอยูที่ดี (wellbeing) ของคนในสังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไมทางตรงก็ทางออม
ดังนั้น บริษัทฯเชื่อมั่นวา การกําหนดนโยบายของ CSR เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตอ ชุมชน สังคม และผูมีสวนเกี่ยวของ จะกอใหเกิดคุณประโยชนในหลายดานแก
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บริษัทฯ เชน การสรางความนาเชื่อถือใหแกบริษัทฯ การสรางภาพลักษณของบริษัทฯที่ดีตอสังคม เปนตน โดย
แนวนโยบายดังกลาว ไดแก
1. การกํากับดูเเลกิจการที่ดี
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) ที่ครอบคลุมในเรื่อง
• สิทธิของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและการลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ
สิทธิในการรับขาวสารขอมูล สิทธิในการซักถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุมผูถือหุน เปนตน
• การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไดแก ความเทาเทียมกันของกระบวนการประชุมผูถือ
หุน สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะเขารวมประชุมได การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อกรรมการกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้งความเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาเปนเรื่อง
สวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร การถือครองหลักทรัพยของผูบริหาร
• บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ครอบคลุมถึง ผูถือหุน พนักงาน คูคาและเจาหนี้ ลูกคา คูแขงทาง
ธุรกิจ ชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
• การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ใหผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ไดรับขาวสารและขอมูล
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โดยขอมูลที่เปดเผยเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนและ
นักลงทุน เชน รายการเกี่ยวโยง คาตอบแทน การแตงตั้งกรรมการ การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย งบ
การเงิน เปนตน
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯมีโครงสรางคณะกรรมการที่ชัดเจน มีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด ซึ่งจํานวนคณะกรรมการบริษัทฯจะตอง
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่
ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามกลยุทธและเปาหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสอดสอง ดูแลใหเกิดความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางการเงิน เปนอยางนอย
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
หมายถึงการประกอบธุรกิจดวยความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งตอ พนักงาน ผูถือหุน คูคา
เจาหนี้ และผูที่เกี่ยวของทุกคน โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
• ความซื่อสัตย (Honesty)
บริษัทฯใหบริการตอลูกคาดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบัติตอบุคคลที่
เกี่ยวของโดยไมหลอกลวง หรือบิดเบือนสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความเขาใจผิดใดๆ อันนําไปสูประโยชนของ
ตนเองและพวกพอง
• ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity)
บริษทั ฯควรแสดงใหเห็นถึงความยุติธรรม และความมีคุณธรรม ทั้งในสวนของการประกอบธรุกิจที่ไม
เอาเปรียบตอคูคา หรือใหรายตอคูแขง รวมถึงการไมเอาเปรียบตอพนักงานและดูแลพนักงานใหมีคาจางและ
สวัสดิการที่เหมาะสม การเปดเผยขอมูลใหผูถือหุนอยางโปรงใส ทันเวลา และเทาเทียมกันในทุกๆกลุม ไมจํากัด
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
• การรักษาคําพูด และความนาเชื่อถือไววางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)
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บริษัทฯจะรักษาคําพูดตอผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย เชน เจาหนี้ ลูกคา เพื่อสรางความเชื่อมั่น และ
ความไววางใจใหกับทุกๆคนที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรณีเกิดความเขาใจผิด จะตองมีการแกไขความเขาใจผิดจาก
ขอเท็จจริง ไมหลอกหลวง เพื่อใหความมุงหมายและเจตนาของคํามั่นสัญญาของตนสมบูรณ
• การเคารพตอผูอื่น (Respect for others)
บริษัทฯ จะไมกลาวหา หรือดูถูกเหยียดหยามในเกียรติของแตละบุคคล และใหความเคารพตออิสระ
และความเปนสวนตัวตอบุคคลอื่น การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน คํารองเรียนหรือตําหนิของลูกคา เพื่อ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาใหองคกรสรางความเทาเทียมกันใหแกทุกคนที่เกี่ยวของ
• การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Abiding)
บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจภายใตกรอบระเบียบของกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบของหนวยงานราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เพื่อใหแนใจไดวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯมีความถูกตอง กอใหเกิดคุณคาแก
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯไดจัดใหมีสวัสดิการ และคาจางแกพนักงานของบริษัทฯ อยางถูกตองตามกฎหมายแรงงาน
มีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการผอนคลาย การฝกอบรมใหกับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู การจัดใหมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯใหความเคารพในสิทธิตางๆ ของพนักงาน โดยไมมีการกลั่น
แกลง หรือขมขูใดๆ เชน การใหสิทธิการลาหยุดพักรอน สิทธิในการหยุดลากิจ การใหสิทธิลาปวย การใหสิทธิใน
การแสดงความเห็นตอนโยบายการปฎิบัติงานตางๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความเห็นผานทางฝายทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯหรือผานทางผูบังคับบัญชาของตนเองได
4. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการหรือลูกคา
การใหความเอาใจใสตอการใหบริการแกลูกคา
ดวยการติดตามผลการปฎิบัติงานวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม โดยการใหบริการตางๆ แกลูกคาจะตองเปนไปดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกตองตามหลัก
ของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหากมีปญหาใดๆ จะตองรวมกันกับลูกคาในการหารือ
เพื่อกําหนดแนวทางแกไข หาทางออกรวมกัน โดยไมปลอยใหลูกคารับภาระหรือแกไขปญหาแตเพียงผูเดียว ซึ่ง
นโยบายดังกลาวถือเปนการสรางความนาเชื่อถือและทําใหบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาเปนอยางดี
5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในทุกๆปพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ ไดรวมกันทํากิจกรรมสําหรับผูดอยโอกาสในสังคม เชน
เด็กกําพรา เด็กพิการ บานพักคนชรา โดยการมอบสิ่งของชวยเหลือ และจัดทําอาหารเลี้ยง เปนตน ซึ่งบุคคล
เหลานี้เปนบุคคลที่ตัองการความชวยเหลือจากสังคม เพื่อที่จะมีกําลังใจ และสามารถดํารงอยูในสังคมไดโดย
ปกติสุข ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ และตองการเปนสวนหนึ่งในการใหกําลังใจตอผูคนในสังคม
ดวยกัน จึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้นอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการชวยเหลือใดๆ ตอเพื่อนมนุษย ที่มิใชคนไทย ไม
วาจะเปนการเกิดอุทกภัย หรือแผนดินไหวในตางประเทศ บริษัทฯก็จะรวมกับพนักงานและผูบริหารสงความ
ชวยเหลือเปนสิ่งของหรือเงินชวยเหลือไปใหกําลังใจแกบุคคลเหลานั้นเสมอ
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6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม
ถึงแมบริษัทฯจะไมไดดําเนินธุรกิจที่ใชวัตถุดิบใดๆจากธรรมชาติเพื่อนํามาใชผลิตสินคา หรือบริการ
แตบริษัทฯไดรณรงคใหพนักงานเห็นความสําคัญตอการประหยัดพลังงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยลดภาวะ
โลกรอน ลดมลภาวะตางๆ รวมถึงเปนการชวยประเทศชาติประหยัดพลังงานทางออม ดวยการประกาศเปน
หนังสือขอความรวมมือจากพนักงาน ใหปดไฟระหวางพักเที่ยง การใหพนักงานนํากระดาษที่ยังใชไดนํากลับมา
ใชใหม การใชอุปกรณสํานักงานอยางประหยัด เปนตน ซึ่งบริษัทฯเชื่อวาหากมีการรวมมือกันอยางจริงจัง จะทํา
ใหประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ และดํารงรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมใหนาอยูคูสังคมไทยไปอีกนาน
2.19 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณ
บริษัทฯไดวางแนวทางในการสงเสริมใหพนักงานที่ปฏิบัติตัวตามแนวปฏิบัติในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
1. ปลูกฝงวินัย และการปฏิบัติตัวตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณที่
กําหนดขึ้น ใหแกพนักงานรับทราบโดยทั่ว โดยการประกาศติดไวในบอรด และเว็บไซทบริษัทฯ
2. ผูมีสวนเกี่ยวของในนโยบาย ใหความกระจางในการตอบขอซักถาม รวมถึงการอธิบายแก
พนักงาน กรณีมีขอสงสัยในการปฏิบัติตามนโยบายหรือจริยธรรมที่จัดทําขึ้น
3. ใหใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นควบคูกับความรูความสามารถ ในการพิจารณาปรับเพิ่ม
ตําแหนง เงินเดือน
4. ใหความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางเพียงพอ เชน ในเรื่องการคุมครองสิทธิแกผูแจงเบาะแสการทุจริต
5. ผูบังคับบัญชา ใหการยกยอง ชื่นชม แกผูบริหารระดับสูงตามสมควร
และจริยธรรมในการ
6. กําหนดใหมีการติดตามการปฏิบัติตามคูมอื การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยฝายตรวจสอบภายในรายงานภาพรวม หรือสรุปปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ เพื่อพิจารณาแจงถึงความเหมาะสมในการแจงให
คณะกรรมการบริษัทฯทราบตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกําหนดให ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติตามกฏหมายหรือ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
ใหติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย
ตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันไดอยางถูกตอง ซึ่ง
กฏหมายที่เกี่ยวของตางๆ ที่บริษัทฯจะยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ไดแก
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541
 ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)
 ระเบียบขอบังคับ ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ฯลฯ
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สวนที่ 3 จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใชเปนขอปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพื้นฐานมาจากกฏหมาย
ศีลธรรม หรือจารีตประเพณี วัฒนธรรมของคนในแตละสังคม
จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ในการประกอบวิชาชีพ ที่บริษัทคาดหวังใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติ
ของตนเองและบริษัท
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี จึงเปนเครื่องมือในการชวยใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ไดมี
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่อยางมีความรับผิดชอบ ทั้งตอตนเอง เพื่อนรวมงาน และคนในสังคม อันจะนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธผลในการปฏิบัติงาน และจะนํามาซึ่งความนาเชื่อถือจากทุกๆคนที่เกี่ยวของ
3.1 จริยธรรม และจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนไดเสีย
3.1.1 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอผูถือหุน
บริษัทฯมุงใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการที่ดีเลิศ
อยางสม่ําเสมอและยั่งยืน รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว บริษัทฯจึง
ยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) บริหารจัดการใหบริษัทฯ สรางผลตอบแทนที่เหมาะสม และยั่งยืนใหแกผูถือหุน สมกับที่ผูถือ
หุนใหความไววางใจ
2) บริษัทฯมีการบริหารภายใตหลักความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) เยี่ยงผูที่มีความรู ประสบการณ และความชํานาญ
3) ไมดําเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง และสรางความเสียหายตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดย
ไมไดขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
4) ไมแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ
5) เปดเผยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
สม่ําเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง และทันตอเหตุการณ
6) ไมเพิกเฉยตอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใดๆ ที่มีเหตุมีผลและเปนประโยชนจากผูถือหุน เพื่อ
นํามาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ
7) ใหสิทธิแกผูถือหุนตามที่ควรจะไดรับ ทั้งสิทธิในการประชุม สิทธิในการเสนอวาระ สิทธิในการ
เสนอรายชื่อกรรมการ สิทธิในการรับทราบขอมูล การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรับทราบ
ขอมูลลวงหนาอยางพอเพียงตอการตัดสินใจ สิทธิในการรองเรียน เปนตน
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3.1.2 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอลูกคา
ผลสําเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ มาจากความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ บริษัทฯจึง
ตองสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา ดวยความเอาใจใสโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต การรักษาจริยธรรม และ
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯทราบดีถึงความแตกตางดานความตองการและความคาดหวังของลูกคา
บริษัทฯจึงตองสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลาย ดวยความทุมเทและมุงมั่น เพื่อพัฒนาการใหบริการ
ของบริษัทฯตรงตามวัตถุประสงคของลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาใหไดมาก
ที่สุด และสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และกอใหเกิดการเอื้อประโยชนรวมกันในระยะยาว ดวยการปฏิบัติตอ
ลูกคาในแนวทางตอไปนี้
1) จําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการแกลูกคาในสิ่งที่บริษัทฯมีความรูและความเชี่ยวชาญเทานั้น
2) ไมมุงหวังกําไรเกินควร เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือการใหบริการที่บริษัทฯมีให
3) การใหคําแนะนําแกลูกคาเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไข สิทธิ ผลประโยชน และขอผูกพันในการ
ใหบริการแกลูกคา เราจะนําเสนอขอมูลทั้งหมดอยางชัดเจน ตามความเปนจริง ไมบิดเบือน
และโปรงใสยุติธรรม
4) การเชื้อเชิญลูกคาใหมาใชบริการของบริษัทฯ
จะตองไมระบุเงื่อนไขที่ไมเปนธรรมและไม
โปรงใส ที่แสดงเจตนาใหเห็นถึงการเอาเปรียบลูกคาอยางจงใจ
5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถ
ปฏิบัติได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
6) รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพื่อประโยชน
ของตนเองและผูที่เกี่ยวของ
3.1.3 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอพนักงาน
บริษัทฯใหความสําคัญตอพนักงานเปนสําคัญ เนื่องจากพนักงานคือสวนสําคัญตอความคงอยู
และความเจริญเติบโตขององคกรมาตลอด จึงมุงมั่นในการพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทํางานที่ดี สงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจ ใหพนักงาน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1) ใหความเปนธรรมแกพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ในทุกๆเรื่อง ไมเลือกปฏิบัติตอผูใดผู
หนึ่งเนื่องจากความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา
หรือความชอบพอใจสวนตัว
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนัส
3) ใหความใสใจตอสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความสะอาด ปลอดภัยทั้งตอชีวิต และ
ทรัพยสินของพนักงาน
4) ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลทั้งทางตรงและทางออม
5) สงเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน ดวยการใหการสนับสนุนการอบรม ถายทอด
ความรูแกพนักงานอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ
6) เปดโอกาสในการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและ
เสมอภาค
7) ปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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8) ใหเกียรติและปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และความเคารพตอศักดิ์ศรีของพนักงาน
9) เปดโอกาส และชองทางที่สะดวกใหแกพนักงานสามารถรองเรียนและแจงเรื่องที่สอไปในทาง
ผิดระเบียบหรือกฏหมายได
3.1.4 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอคูคา
บริษัทฯดําเนินธุรกิจภายใตผลประโยชนรวมกันกับคูคา ดวยการไมเอาเปรียบ ภายใตกติกาดังนี้
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาอยางเครงครัด และซื่อสัตย ภายใต เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ
และกฎหมายที่กําหนด
2) รวมกันหาแนวทางแกไขดวยความออมชอม กรณีเกิดปญหาทางการคา หรือปญหาใด
3) ไมเรียกรอง ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
4) ในการติดตอกับคูคา ผูติดตอเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจา หลักฐานการใหบริการ ราง
สัญญาตางๆ เพื่อสามารถนํามาใชตามความจําเปน
5) ผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานผูใหบริการแกคูคา จะไมเรียกผลประโยชนอื่นใด
นอกเหนือจากที่ไดรับจากการใหบริการตามสัญญา จะตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับคู
คาจนเกินไป จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากเกินไป
3.1.5 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอเจาหนี้การคา
บริษัทฯ พึงยึดถือปฏิบัติตามกฏหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัดตอเจาหนี้การคา ดวยการ
ดําเนินการตอไปนี้
1) ยึดมั่นในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งในแงการชําระคืน และเงื่อนไข
อื่นๆ
2) ไมปกปดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลี่ยงหรือเลื่อนการชําระแกเจาหนี้เมื่อครบกําหนด
โดยไมไดรับความยินยอม
3) ไมบิดเบือนขอเท็จจริง หรือแกไขเอกสารใดๆ เพื่อเปนประโยชนแกตนเอง และกอความ
เสียหายใหแกเจาหนี้
4) รายงานเจาหนี้ลวงหนา หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา และรวมกันหาแนว
ทางแกไขดังกลาว
3.1.6 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอคูแขงขันทางการคา
บริษัทฯใหความเคารพตอคูแขงทางการคา และกติกาการแขงขันในธุรกิจอยางซื่อตรง ดวยการ
ปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา ดังนี้
1) ไมใหรายตอคูแขงทางการคา หรือใชวิธีการใดๆ ที่เปนการบิดเบือนขอเท็จจริงตอคูแขงขัน
ทางการคา
2) ไมลอกเลียนแบบผลิตภัณฑหรือการใหบริการของคูแขงขัน แลวนํามากลาวอางในชื่อของ
ตนเอง
3) ไมแยงชิงลูกคาจากคูแขงขันดวยวิธีการที่มิชอบ
4) ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา และหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจที่ดี
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3.1.7 ความรับผิดชอบของพนักงานตอบริษัทฯ
1) ตั้งใจและปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายงานของบริษัทฯ ดวยความเสียสละ อดทน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
ของบริษัทฯ และทําใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ตลอดจนสามัญสํานึกที่ดี
3) ใชทรัพยสินของบริษัทฯอยางมีประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือสูญ
หาย รวมทั้งไมใชทรัพยสินของบริษัทฯเพื่อประโยชนสวนตัว
4) ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางพนักงาน ตลอดจนรวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคี
และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน เพื่อประโยชนของบริษัทฯ
5) เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด และไมเปดเผยขอมูล ขาวสารให
รั่วไหลจนสรางความเสียหายแกธุรกิจของบริษัทฯ
6) ใหความเคารพในสิทธิของพนักงานคนอื่นๆ ที่รวมบริษัทเดียวกัน ไมวาจะมีตําแหนงที่สูงหรือ
ต่ํากวา
7) รวมมือและชวยเหลือกันในการสอดสองดูแล ใหสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี และ
ปลอดภัย
8) ไมกลาว หรือใหรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน โดยปราศจากหลักฐานและความ
จริง
9) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูบริหาร หากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทฯโดยมิชอบ
10) ไมอาศัยอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ ไมกระทําการ
ใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทฯ
3.2 จริยธรรม และจรรยาบรรณวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน
นอกจากบริษัทฯกําหนดนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไวแลว บริษัทฯไดกําหนดใหผูบริหาร
และพนักงานทุกคน พึงมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่จะไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
อันเปนการขัดผลประโยชนของบริษัทฯ ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเกี่ยวของทางการคา
ของบริษัทฯ เชน คูคา ลูกคา คูแขง หรือจากโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารภายในบริษัทฯ
กอนคนอื่น เพื่อนํามาหาประโยชนสวนตัว ตอตนเอง ครอบครัว พวกพอง รวมถึงการนําขอมูล
ความลับที่ตนเองสามารถเขาถึงมาทําธุรกิจเพื่อแขงขันกับบริษัทฯ
2. ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะกระทําการและการตัดสินใดๆ จะตอง
ปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว หรือของผูที่เกี่ยวของกับพนักงานนั้นๆ ไมวาโดย
สายโลหิตหรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ
3. หามผูบริหาร และพนักงานที่เปนผูมีสวนไดเสีย เปนผูอนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ หรือ
กระทําการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556

หนา 54/60

บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่

4. ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯตองไมรับงานภายนอก ที่เปนการแขงขันกับการ
ดําเนินธุรกิจบริษัทฯ หรือกอใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยง ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานชั่วคราว
หรือถาวร เวนแตไดรายงานหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือกรรมการ
5. หากผูบริหาร หรือพนักงานคนใด ทําธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ทั้งในนามสวนตัว
หรือในนามครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ผูบริหารหรือพนักงานคนนั้นมีสวนไดเสีย
จะตองมีการเปดเผยสวนไดเสียตอบริษัทฯกอนเขาทํารายการ
6. ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน
และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน
หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. การเขาประชุมพิจารณาวาระใดๆ ที่ผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย กรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานบริษัทผูมีสวนไดเสียนั้น ตองออก และ/หรืองดออกเสียง หรือใหความเห็นใดๆจากที่
ประชุมเปนการชั่วคราว เพื่อใหผูรวมประชุมทานอื่นมีโอกาสพิจารณา หรือวิจารณประเด็นที่
เกิดขึ้นไดอยางมีอิสระ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผูมีสวนไดเสียคนนั้น
3.3 จริยธรรม และจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฏหมาย และสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนและมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส เคารพกฏหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ความตระหนักนี้ มีรากฐานมาจากวิสัยทัศนและคานิยมองคกร
และบริษัทฯ
ไดแสดงเจตนารมณนี้ดวยการรวมลงนามปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคกร
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งนอกจากที่ระบุไวในปริญญาสากลดังกลาวแลวนั้น และเพื่อการยึดถือ
ปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณวาดวยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลดังนี้
1) บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจวาดวยการเคารพกฏหมาย และพนักงาน ผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัติ
ตามกฏหมายเชนกัน
2) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด ใหความรู ความเขาใจ ใน
หลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพนักงาน เพื่อนําไปปฏิบตั ิเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน
3) บริษัทฯไมสนับสนุนกิจกรรม ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
4) บริษัทฯสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองไทย
โดยชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ และตามกฏหมาย
5) บริษัทฯจะรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของ
พนักงานสูสาธารณะ จะทําไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากพนักงานผูนั้น ทั้งนี้ การลวง
ละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฏหมาย
6) บริษัทฯตองเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกข ในเรื่องคับของใจ
เกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการ
แกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
7) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจกฏหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรงใหถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจใหขอ
คําปรึกษาจากสํานักกฏหมาย หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยไมมีคําแนะนํา
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8) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา
หรือกระทําตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกาย และ
จิตใจ
3.4

จริยธรรม และจรรยาบรรณวาดวยการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา และลิขสิทธิ์ตางๆที่ถูกคิดคนขึ้น บริษัทฯได
สงเสริมและกําหนดจรรยาบรรณใหพนักงานยึดถือปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ ทั้งของบริษัทฯและของบุคคลอื่นๆ ดังนี้
1. ไมสนับสนุนหรือสงเสริมใหพนักงานใหการอุดหนุนสินคาหรือทรัพยสินทางปญญา
ที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไมใหมีการคัดลอก หรือนําทรัพยสินที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวมาใช
ภายในบริษัทฯ
2. กําหนดใหพนักงานทุกคน ใหความเคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หากพบ
เห็นการกระทําที่เปนหรืออาจเปนการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาใหแจงผูบังคับบัญชาหรือผู
มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ
3. ตรวจสอบขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือจะนํามาใชภายในบริษัทฯ เพื่อ
ไมใหเกิดการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น
4. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษทั ฯไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนของ
ตนเอง หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ
5. พนักงานมีหนาที่ใหความรวมมือและใหความชวยเหลือในการแสดงสิทธิ
หรือขอรับความ
คุมครองสิทธิของทรัพยสินทางปญญาที่บริษัทฯเปนเจาของ
3.5

จริยธรรม และจรรยาบรรณวาดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริษัทฯจัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในสวน
ของการบริหารจัดการ การจัดเก็บขอมูล และการประมวลผลระบบงานสําคัญตางๆ ซึ่งสามารถทําใหการ
ดําเนินงานดานการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนการเพิ่ม
โอกาสในการแขงขันทางธุรกิจไดเปนอยางดี เพื่อใหการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เปนไปดวย
ความเรียบรอย
เกิดประโยชนสูงสุดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการจัดการสารสนเทศที่
ชัดเจนถูกตองเปนไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯได กําหนดแนวปฏิบัติดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังนี้
1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองใชคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ท และอีเมลไดอยาง
ถูกตอง คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัย การไมละเมิดสิทธิผูอื่น ไมประสงคราย หรือทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียง รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองใชคอมพิวเตอร และอุปกรณเชื่อมตอไดอยางปลอดภัย
โดยการปกปองการเขาถึงขอมูล และซอฟแวรคอมพิวเตอร การควบคุมบริหารสิทธิการใชงาน
เทาที่จําในการทํางาน และการปฏิบัติตามกฏหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางเครงครัด
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3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอ เพื่อการดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไมนําไปใชงานเรื่องสวนตัว ที่จะสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือการดําเนินธุรกิจ
4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองไดรักการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกฏหมาย และหากพบวาพนักงานมีการละเมิดหรือ
กระทําการที่ผิดตอจรรยาบรรณ และผลการสอบสวนปรากฏวาเปนจริง จะพิจารณาลงโทษ
ทางวินัย กฏหมายตามความเหมาะสม
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คํานิยาม
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
“บริษัทยอย” หมายถึง บริษัท ที่บริษัทฯเขาไปถือหุนทั้งทางตรงและทางออมมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุม
ในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของบริษัท
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัท
“ผูบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามระเบียบวาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่เกี่ยวของกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชน ทั้งทางตรงหรือทางออมจากการเขา
ทํารายการ ของบริษัทฯหรือของบริษัทยอย
“ความขัดแยงทางผลประโยชน” หมายถึง การกระทําหรือการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่ใชความตองการสวนตัว หรือ
ของผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิท เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอผลประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง ตามที่ถูกนิยามในประกาศ บจ/ป 22-01 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ประกาศ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการที่ถูกนิยามในประกาศ บจ/ป 22-01 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ประกาศ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ประกาศ
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR)

เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณของบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท
ในเครือ ถึงการใหความสําคัญตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบของบริษัทฯ บริษัทฯไดกําหนดนโยบาย
การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมขึ้นมา (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติใหแกผูบริหาร และพนักงานทุกคน ไดยึดถือปฏิบัติในการรวมกันใสใจ และใหการดูแลสิ่งแวดลอมของ
สังคมและชุมชน
โดยมุงมั่นที่จะสรางและสืบสานความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา คู
แขงขัน ลูกหนี้ ตลอดชนสังคมของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคน เกิดความ
ภาคภูมิใจในการใหความชวยเหลือ และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
โดยบริษัทฯไดประกาศแนวทางการดําเนินนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคน รวมกันปฏิบัติอยาง
มุงมั่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555

ดร.วิวัฒน วิฑูรยเธียร
ประธานกรรมการบริษัท

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556
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บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่

ประกาศ
บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น

เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณของบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่จะใหการ
สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทฯ จึงขอประกาศใหผูบริหาร และพนักงานทุกทานทราบวา บริษัทฯจะ
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี และไมสนับสนุนการ
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม โดยการหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน
ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯหรือของบริษัทยอย กระทําการใดๆ ที่สอไปในทางคอรรัปชั่น
ไมวาการกระทํานั้น จะเปนการนําเสนอ หรือการใหคํามั่นสัญญา หรือการขอ หรือการเรียกรอง รวมทั้งการให
หรือรับสินบน ซึ่งบริษัทฯ จะไมยอมรับการกระทําที่เขาขายลักษณะดังกลาวหรือการคอรรัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยให
ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยในทุกหนวยงาน
ทั้งหนวยงานที่มีอยูใน
ประเทศและหนวยงานที่มีอยูในตางประเทศ (ถามี) และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
บริษัทฯจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย ธุรกิจ
เพื่อดํารงไวซึ่งการรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบาย
นี้ โดยทั่วกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ดร.วิวัฒน วิฑูรยเธียร
ประธานกรรมการบริษัท

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2556
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บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
ACAP Advisory Public Company Limited

