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>> แนวปฏิบัติเกี�ยวกับคณะกรรมการ / ผูู้�บริหาร

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญและเพียงพอ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน 
ใหมี้ความสอดคล้องกบักฎหมายและขอ้บงัคับของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อันนำาไปสูก่ารดำาเนนิงานและสรา้งคุณค่าใหแ้ก ่
กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการและผูู้�บริหารระดับสูง

 (1)  การสรรหากรรมการอิสระ
  บรษิทักำาหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัโดยมีจำานวนกรรมการอิสระซ่ึงเป็นบคุคลทีส่ามารถแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 
  และปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 
  และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการทีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ  
  ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระบริษัท ดังนี้

  1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
   หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมี่สว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดือนประจำา หรอืผูมี้อำานาจควบคุม 
   ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม 
   ของบรษิทั เวน้แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม 
   ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
   ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
   พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล 
   ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีำานาจควบคุม 
   ของบรษิทั ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั  
   หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
   ผู้มีอำานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปกี่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
   
   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
   ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรบัหรอื 
   ให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ 
   คู่สญัญามีภาระหนีท้ีต่อ้งชำาระตอ่อีกฝา่ยหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีมี่ตวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาท 
   ขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการ 
   ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น 
   การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล 
   เดียวกัน
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  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
   บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
   มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
   ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ 
   จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8. ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมี่นยักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้สว่น 
   ทีม่นียัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา ทีร่บัเงนิเดอืนประจำาหรือถือหุน้ 
   เกนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการทีมี่สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ 
   แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
 
 (2) การสรรหากรรมการ
  หลักเกณฑ์
  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำาแหน่ง 
  ทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  - มีคุณสมบัตสิอดคล้องตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชน พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของสำานกังาน  
   ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
  - มีคุณลักษณะทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดูแลกจิการ เพ่ือสรา้งคุณค่าใหแ้กบ่รษิทั อาท ิความเป็น 
   อิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์  
   อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
  - กรณทีีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวตักิารปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการด้วยความระมัดระวงั ด้วยความซ่ือสตัย ์ 
   และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
  - ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคุณสมบตัทิีต่อ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะทีจ่ำาเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ 
   และคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
  - กรณีตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำาแหน่งกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้า 
   ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยตามเง่ือนไขสญัญาสมัปทาน บคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ตอ้งเป็นบคุคลทีห่นว่ยงานดังกล่าวเสนอ 
   ชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท 
  พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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  วิธีการสรรหา
  คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะดำาเนินการตาม 
  ขั้นตอนต่อไปนี้

  -  ทำาการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
  - พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาสัมปทาน
  - พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
  - นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำาแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
  - พิจารณานำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

  ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทกำาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3  
  ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษัท  
  จึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซ่ึงบริษัทไม่ได้กำาหนด 
  จำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการหรือจำานวนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่กรรมการจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ แต่จะ 
  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำารงตำาแหน่งอีก

  ในข้อบังคับบริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ดังนี้  
  1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
  2.  การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้ง 
   ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนน 
   ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจาก 
   ผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมาก 
   หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
  3.  ในกรณีที่ทำาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ 
   เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง 
   ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

 (3)  การสรรหากรรมการผูู้�จัดการและผูู้�บริหารระดับสูง
  1.  ผูบ้รหิารในตำาแหนง่กรรมการผูจั้ดการจะได้รบัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจะพิจารณา 
   สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
   จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี  
   โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  2.  สำาหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะนำาเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
   แต่งตั้ง

2. พิิจารณากำาหนดการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษััทจดทะเบียนอ่�น

 เพื่อให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง แต่ละคนสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และม ี
 ประสิทธิภาพ คณะกรรมการพิจารณากำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียน สำาหรับการเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ของกรรมการ  
 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ดังนี้

 1.  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ
  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เม่ือรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ
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 2.  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
  การดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยกรรมการผู้จัดการ 
  และผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. การทำาหน�าที�ของประธานกรรมการและกรรมการผูู้�จัดการ

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย กำากับดูแล และ 
 การบรหิารงานประจำา โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการอยา่งชดัเจน ประธาน 
 กรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

4.  บทบาท หน�าที� และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ

 4.1  กำากับดูแลและจัดการให้การดำาเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพ้ืนฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน 
    ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4.2  กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทัและกำากบัควบคุมดูแลใหฝ้า่ยบรหิารดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
   ทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้กก่จิการและความม่ังค่ังสงูสดุใหแ้ก่ 
   ผู้ถือหุ้น
 4.3  กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการทบทวนและอนุมัติร่วมกับ 
   ฝ่ายจัดการเป็นประจำา
 4.4  จัดใหมี้กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยทบทวนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักฎระเบยีบเป็นประจำา
 4.5  จดัใหม้กีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมลูทัว่ไปที่สำาคญัตอ่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ 
   เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
 4.6  จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ 
   ติดตามการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ
 4.7  จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4.8  พิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝา่ยบรหิาร 
   อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
   ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ
 4.9  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำานาจเพื่อให้บุคคล 
   ดังกล่าวมีอำานาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการ 
   บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี ้บรษิทัได้กำาหนดใหมี้การสำารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเป็นประจำา
ทุกปี พร้อมให้มีการลงนามรับรองเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท และการอบรมและทดสอบ
หลกัสตูรจรรยาบรรณทกุปีผา่น e-learning สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารทัง้ระดับสงู และ
ระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

5.  การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
 1)  การประชุมคณะกรรมการ
  - บรษิทักำาหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ และไม่นอ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี และในการประชมุ 
   ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  
  - บริษัทกำาหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทราบกำาหนดดังกล่าวล่วงหน้าภายในเดือนธันวาคม 
   ของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าประชุมได้
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  - นำาส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึง่มกีารกำาหนดชัดเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน และมกีารส่ง 
   เอกสารประกอบการประชมุเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทำาการกอ่นการประชมุ เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาศกึษากอ่น 
   เขา้ประชมุ เวน้แตจ่ำาเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษาสทิธหิรอืประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุโดยวธิอ่ืีนหรอืกำาหนดวนัประชมุ 
   เร็วกว่านั้นก็ได้
  - ระเบียบวาระการประชุมจะกำาหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  
   รวมทั้งจะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้ 
   กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็โดยอิสระ และสามารถตดิตามการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารได้อยา่งมี 
   ประสิทธิภาพ
  - การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการ 
   ซ่ึงมีสว่นได้เสยีเป็นสว่นตวัในเรือ่งใด ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุ 
   ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - การประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ  
   และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพื่อ 
   ชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
  - คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ และผู้บริหารซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณา 
   เขา้รว่มประชมุหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝา่ยบรหิารจะแจ้งใหก้รรมการและผูบ้รหิารซ่ึงไม่ได้รบัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ 
   หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหนา้ ทัง้นี ้การพิจารณาวา่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูมี้สว่นได้เสยี คณะกรรมการ 
   จะพิจารณาจากรายงานการมีสว่นได้เสยี ซ่ึงกรรมการและผูบ้รหิารทกุคนมีหนา้ทีจ่ดัทำารายงานดังกล่าว ตามทีค่ณะกรรมการ 
   มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสีย เพ่ือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท  
   และประธานกรรมการตรวจสอบ

 2)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการจะจัดให้มกีารติดตามดแูลการนำานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏบิัติ โดยจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการ 
  ชุดย่อย เพ่ือพิจารณาวาระสำาคัญต่างๆ และจัดทำารายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในที่ประชุม 
  คณะกรรมการทุกครั้ง ดังนี้

  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบมีกำาหนดการประชุมอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับ 
   ผูต้รวจสอบภายใน ฝา่ยบรหิาร และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบับญัชกีารเงิน เพ่ือสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทัง้ 
   ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพ่ือสอบทานงบการเงินประจำาปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ 
   ฝ่ายบริหารจะมีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซ่ึงจะต้องพิจารณา 
   ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียก 
   ประชุมเพิ่มเติม

  2.2  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดการประชมุเพ่ือสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเพ่ือเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   บริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และพิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทน 
   กรรมการและโบนสัประจำาปี เพ่ือนำาเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปีพิจารณาอนมัุต ิและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
   ผู้จัดการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงานเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
   ค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลักเกณฑก์ารสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำาทกุปีเพ่ือใหห้ลักเกณฑ ์
   มีความเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัและเพ่ือใหห้ลักเกณฑพิ์จารณาค่าตอบแทนอยูใ่นระดับ 
   มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
   ทั้งนี้ บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
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  2.3  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งจะจดัการประชมุเพ่ือตดิตามและประเมินผลการปฏบิตัติามหลักการกำากบั 
   ดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง 
   ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบ 
   และทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
   นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน

  2.4 คณะกรรมการบริหาร
   คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มีกำาหนดการประชมุ เพ่ือชว่ยในการใหค้ำาแนะนำา คำาปรกึษาแกฝ่า่ยบรหิาร และตรวจสอบ 
   การดำาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามอำานาจหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
   จากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 ประเมินผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจำาทกุปี โดยมีการประเมินผลการปฏบิตังิานเป็น 2 แบบ คือ ประเมิน 
 การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล รวมทัง้ตดิตามผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาสม่ำาเสมอ โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  
 - การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย
 - การทำาหน้าที่ของกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

7.  การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษััท

 คณะกรรมการได้กำาหนดจรรยาบรรณบรษิทั เพ่ือเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั และแนวทางการปฏบิตังิาน 
 ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท 
 อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีหัวข้อในการประเมิน

 - การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 - แนวทางในการประกอบธุรกิจ
 -  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 -  การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 -  หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
 - การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ
 - ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน
 - การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ
 - หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ
 - การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
 - การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ
 - ทรัพย์สินของบริษัท  
 - ของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง
 - ความปลอดภัยและสุขอนามัย
 - การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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8. การประเมินผู้ลการปฏิบัติงานของกรรมการผูู้�จัดการ

 คณะกรรมการทุกคนยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่ 
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกำาหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
 ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัด 
 ระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

9.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูู้�บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการ    : บรษิทักำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส 
          โดยสอดคล้องกับภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแตล่ะคนทีเ่ป็นประธาน หรอื 
          สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
          เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูง 
          เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ   :  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ  
          ใหส้อดคล้องกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัตามเกณฑช์ีว้ดัระดับองค์กร (Corporate KPIs)  
          และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร   :  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจั้ดการเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายทีค่ณะกรรมการ 
          บริหารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงาน 
          ของผู้บริหารแต่ละคน

10.  การพิัฒนากรรมการ

 • การปฐมนิเทศึกรรมการใหม่
  คณะกรรมการกำาหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยบริษัทจัดเอกสารหรือ 
  จัดบรรยายสรปุ (Briefing) เพ่ือใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธรุกจิ และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการ 
  ได้มอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการ เลขานกุารบรษิทั และสำานกักรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ทีใ่นการปฐมนเิทศกรรมการทีไ่ด้รบัการ 
  แต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบ 
  ข้อซักถาม

 • การฝึกอบรม
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ กรรมการและ 
  ผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท  
  โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
  โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือ 
  พัฒนาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัได้ผา่นการอบรมหลักสตูรกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
  ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee  
  Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
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11.  แผู้นการส่บทอดตำาแหน่ง

 คณะกรรมการได้กำาหนดให้มีการจัดทำาและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำาแหน่งงาน (Succession Plan) สำาหรับตำาแหน่ง 
 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำาแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและ 
 ความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนา 
 ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นตามตำาแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำาแหน่ง 
 สำาคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 
 บริษัทได้กำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำาแหน่งในสายงานหลัก ซ่ึงเน้น 
 การสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะกำาหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด เพื่อพัฒนา 
 บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำาแหน่งที่สูงขึ้นตามลำาดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลาง 
 และพนกังาน โดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย กรรมการผูจั้ดการ และผูบ้รหิารระดับผูอ้ำานวยการฝา่ยขึน้ไป หรอืผูบ้รหิาร 
 ระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการดำาเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอด 
 ตำาแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำารงตำาแหน่งหรือเกษียณอายุ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและ 
 มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
 แต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป

 สำาหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำาหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำาแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและ 
 ประสบการณ์การทำางานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงาน 
 ในหนว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลักสตูรการฝกึอบรมทีจ่ำาเป็นเพ่ิมเตมิ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการปฏบิตั ิ
 หน้าที่ในตำาแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ 
 การบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทั มีการวางระบบ ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ตดิตาม ประเมิน 
 ผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำาหนด มีระบบค่าตอบแทน 
 ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนา 
 บุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมี 
 ประสทิธภิาพและเหมาะสม เนน้ทีป่ระโยชนใ์นการพัฒนาสมรรถนะของพนกังานและความชดัเจนในการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
 สำาหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
 
 
12. การส่งเสริมและพิัฒนาผูู้�บริหาร

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางการพัฒนา 
 ผู้บริหารออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • การพิัฒนาผูู้�บริหารระดับต�น (ผูู้�จัดการแผู้นก) แบ่งหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
  - Onboarding Program / Orientation เพื่อให้ได้เรียนรู้ระเบียบต่างๆ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับตัว 
    เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้
  -  Functional Training (Soft Skill) เป็นกลุ่มหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะในการทำางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ 
    หน่วยงาน
  - Management Development เป็นกลุ่มหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
  - Business Acumen เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร และความสามารถในการมองภาพรวมธุรกิจ  
    ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ
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 • การพิัฒนาผูู้�บริหารระดับกลาง (ผูู้�อำานวยฝ่าย) แบ่งหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
  - Management Development เป็นกลุ่มหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
  - Business Acumen เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร และความสามารถในการมองภาพรวมธุรกิจ  
    ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ
  - Leadership Development Program โปรแกรมการพัฒนาภาวะผูน้ำา เพ่ือใหไ้ด้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทของการเป็นผูน้ำาทีดี่  
   สามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือจูงใจทีมงานให้สามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

 • การพิัฒนาผูู้�บริหารระดับสูง (ผูู้�ช่วยกรรมการผูู้�จัดการขึ�นไป) แบ่งหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
  - Business Acumen เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร และความสามารถในการมองภาพรวมธุรกิจ  
   ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ
  - Leadership Development Program เป็นโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำา เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็น 
   ผู้นำาที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือจูงใจทีมงานให้สามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
  - Executive Development Program เป็นโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์การกำาหนดนโยบายและทิศทางองค์กร  
   ตลอดจนกำาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร

13. การเก็บรักษัาและป้องกันการใช�ข�อมูลภายใน

 (1)  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ 
  กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานนำาขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ่ื้น โดยขอ้บงัคับเกีย่วกบัการทำางานของบรษิทั 
  ได้กำาหนดหา้มพนกังานบรษิทัเปิดเผยความลับของบรษิทัแกบ่คุคลภายนอกหรอืใชต้ำาแหนง่หนา้ทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์ 
  แกต่นเองหรอืแกบ่คุคลอ่ืนโดยมิชอบ หากฝา่ฝนืถอืวา่มีความผดิทางวนิยั นอกจากนีย้งักำาหนดเป็นเง่ือนไขสำาคัญในสญัญาจ้าง 
  พนักงานใหม่ โดยพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
  โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ซ่ึงความลับทางธุรกิจหมายถึงข้อมูลทางการเงิน  
  แผนการตลาดหรือแผนการดำาเนินธุรกิจ ค่าจ้าง เป็นต้น

 (2)  บรษิทัมีระบบการควบคุมการใชข้อ้มูลของบรษิทั โดยนำาระบบความปลอดภัยของขอ้มูลสารสนเทศมาใชค้วบคุม เชน่ ระบบการ 
  ป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยกำาหนดระดับการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนกังานระดับตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัความ 
  รับผิดชอบ และกำาหนด password ของผู้ใช้งานสำาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืนผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยมี 
  ระยะเวลาการเปลี่ยน password ทุก 3 เดือน

  ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ 
  ความปลอดภัยของขอ้มูลสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการปรบัปรงุระบบจัดเกบ็ค่าผา่นทางระดับศนูยค์วบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
  และจดัทำามาตรฐานในการจัดการขอ้มูลทีมี่ความสำาคัญเพ่ือใหธ้รุกจิสามารถดำาเนนิงานไปได้อยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ิมความนา่เชือ่ถอื 
  ให้กับองค์กรในระดับสากล

 (3)  บรษิทัได้กำาหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ด้ลว่งรูข้อ้มูลภายใน กระทำาการใดๆ ซ่ึงเป็นการขดัตอ่ขอ้หา้มการซือ้ขายหลักทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูล 
  ภายในเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 242 รวมถึงกฎเกณฑ์ 
  ที่เกี่ยวข้อง
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>> แนวปฏิบัติเกี�ยวกับผูู้�ถื่อหุ�น

การคำานึงถืึงสิทธิของผูู้�ถื่อหุ�น

คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามสำาคัญตอ่สทิธขิัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการสนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
อันได้แก ่การซือ้ขายและการโอนหุน้ การได้รบัสว่นแบง่ในผลกำาไรของบรษิทั การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
อย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำาคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการกำาหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีและการได้รบัขอ้มูลขา่วสารของบรษิทัอยา่งรวดเรว็ ครบถว้นและ
เพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำาการ 
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ 

การปฏิบัติต่อผูู้�ถื่อหุ�นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิและป้องกนัการใชห้รอืการได้รบัขอ้มูลภายในทีย่งัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณะทีมี่ลักษณะเป็นการ
หาประโยชนเ์พ่ือตนเองหรอืผูอ่ื้น อันเป็นการเอาเปรยีบและสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถ้อืหุน้โดยรวมซ่ึงถอืเป็นการกระทำาอันไม่เป็น
ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจึงได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เป็นธรรมในการทำารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ี้

1.  กำาหนดการจัดประชุมผูู้�ถื่อหุ�น
 บรษิทัได้กำาหนดใหมี้การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั และในกรณ ี
 ทีมี่ความจำาเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณพิีเศษ ซ่ึงเป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วขอ้ง 
 กับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บังคับท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

 การดำาเนินการก่อนวันประชุมผูู้�ถื่อหุ�น
 1.1   การให�ข�อมูลก่อนการประชุมผูู้�ถื่อหุ�น
    คณะกรรมการดูแลใหบ้รษิทัแจ้งกำาหนดการประชมุพรอ้มวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการ ในแตล่ะวาระตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  
    ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำาการถัดไป พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจัดทำา 
    หนงัสอืเชญิประชมุ ซ่ึงมีรายละเอียดคำาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอียด 
    เกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและ 
    ภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวตา่งชาต ิโดยบรษิทัเผยแพรห่นงัสอืเชญิประชมุพรอ้มรายละเอียดของแตล่ะ 
    วาระบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหนา้ 28  วนั กอ่นวนัประชมุ พรอ้มกนันี ้คณะกรรมการได้ดูแลใหบ้รษิทัแจ้งกฎเกณฑ ์
    และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
    ทราบเป็นการล่วงหน้า

 1.2  การคุ�มครองสิทธิของผูู้�ถื่อหุ�นส่วนน�อย
    เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการเสนอเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทีส่ำาคัญของบรษิทั บรษิทัมีนโยบายเปิดโอกาสให ้
    ผูถ้อืหุน้ทกุรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนัทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และ 
    เสนอชือ่บคุคลทีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการผา่นชอ่งทางทีป่ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
    โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ท้ังน้ีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 
    ของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชมุตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และสำาหรบับคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เพ่ือรบัการพิจารณา 
    แตง่ตัง้เป็นกรรมการ ฝา่ยบรหิารจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณานำาเสนอคณะกรรมการ 
    และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำาหรับวาระแต่งตั้ง 
    กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
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 1.3  การส่งเสริมการเข�าร่วมประชุมผูู้�ถื่อหุ�น 
    บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคัญถงึสทิธแิละสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถ้อืหุน้โดยคณะกรรมการได้กำาหนดไวใ้นนโยบาย 
    การกำากับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็น 
    ชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่จำากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น โดยบริษัท 
    ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
    การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ โดยดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดทำาเอกสาร 
    เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน  

    กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้รว่มประชมุด้วยตนเอง บรษิทัได้อำานวยความสะดวก โดยจัดเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบ 
    ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเป็นผูก้ำาหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได้ และสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิทัทีบ่รษิทั 
    เสนอชื่อไว้ เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน 
    ในแต่ละวาระ โดยจัดทำาหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำาหนด ดังนี้ 
    -  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
    -  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน
    -  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
     (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

    พรอ้มทัง้เปิดเผยหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใชต้ามทีเ่หน็เหมาะสม นอกจากนี ้ 
    บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 1.4   การเปิดโอกาสให�ผูู้�ถื่อหุ�นสามารถืเข�าร่วมประชุมผูู้�ถื่อหุ�นได�หลายรูปแบบ 
    บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคัญด้านความปลอดภัยและสขุอนามัยของผูมี้สว่นได้เสยี รวมถงึผูถ้อืหุน้ และสงัคมในภาพรวม  
    ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำาหนดรูปแบบของการจัดการประชุมโดยคำานึงถึง 
    ความปลอดภัยและสขุอนามัยของผูถ้อืหุน้ ในกรณสีถานการณป์กต ิบรษิทักไ็ด้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้รว่มประชมุ 
    ด้วยตนเอง ณ สถานทีจั่ดประชมุ  (แบบ Physical) สำาหรบักรณเีกดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่รา้ยแรง บรษิทักไ็ด้อำานวย 
    ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (E-Meeting)

 1.5   การอำานวยความสะดวกให�ผูู้�ถื่อหุ�นได�ใช�สิทธิในการเข�าร่วมประชุมและออกเสียง
    บรษิทัไม่มีการกำาหนดเง่ือนไขพิเศษในลกัษณะทีจ่ะเป็นการจำากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ โดยไม่กำาหนดวนัประชมุ 
    ผูถ้อืหุน้ในชว่งวนัหยดุตอ่เนือ่งหรอืวนันกัขตัฤกษ ์กำาหนดเวลาประชมุไม่เชา้หรอืเยน็เกินไป และสถานทีป่ระชมุซ่ึงเป็นบรเิวณ 
    ที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ  
    พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมและการเดินทาง 

    ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 บรษิทัได้จดัการประชมุในรปูแบบ E-Meeting ซึง่เป็นการจดัประชมุ 
    ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
    และสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหุ้น 
    หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และยืนยันตัวตน โดยยื่นแบบ 
    คำาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยการยื่นคำาร้องล่วงหน้า 7 วันทำาการ 
    ก่อนวันประชุมจนถึงการประชุมเสร็จสิ้น 

 1.6   การเปิดโอกาสให�ผูู้�ถื่อหุ�นส่งคำาถืามเป็นการล่วงหน�า
    เพ่ือเป็นการสือ่สารและสรา้งการมีสว่นรว่มกบัผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระ หรอืสง่คำาถาม  
    หรอืขอ้คิดเหน็เป็นการล่วงหนา้ ผา่นทางเว็บไซตต์ัง้แตช่ว่งวนัที ่1 ตลุาคมถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี และแจ้งใหผู้ถ้อืหุน้ 
    รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์  
    www.bemplc.co.th หรือที่ E-mail address : companysecretary @bemplc.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611  
    โทรสาร : 0 2641 4610 หรอืทางไปรษณยีม์ายงั ฝา่ยกำากบัดูแลกจิการ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จำากดั (มหาชน)  
    (สาขา 1) เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 ซ่ึงบรษิทัจะพิจารณาตอบคำาถาม 
    ผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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 การดำาเนินการในวันประชุมผูู้�ถื่อหุ�น
 1.7   การนำาเทคโนโลยีมาใช�กับการประชุม  
    บรษิทัใชร้ะบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web browser,  
    PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect และประมวลผล 
    ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องแม่นยำาและ 
    ความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงผลการนับคะแนนได้ทันทีแบบรวดเร็ว
 
 1.8   การเข�าร่วมประชุมผูู้�ถื่อหุ�นของกรรมการ
    คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น  
    ซ่ึงในการประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผูจั้ดการ  
    และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

 1.9   การดำาเนินการประชุม 
    ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแนะนำาคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย  
    ซ่ึงทำาหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียง 
    ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
    อยา่งชดัเจน และเม่ือมีการใหข้อ้มูลตามระเบยีบวาระแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุรายแสดงความคิดเหน็  
    ข้อเสนอแนะ และถามคำาถามในแต่ละวาระ โดยประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ 
    ให้ความสำาคัญกับทุกคำาถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ในการออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีลงคะแนน 
    โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสยีง 1 เสยีง (one share one vote) จะเป็นการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส ์ 
    ซ่ึงผูถ้อืหุน้สามารถ ออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ในกรณปีกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก 
    ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 
    กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำาหรับกรณีอื่นคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท  
    กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 
 
 1.10  การตรวจนับหร่อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูู้�ถื่อหุ�น
    เพ่ือความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือ 
    ตรวจสอบการนับคะแนน เพ่ือความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยบริษัทจะมีการแนะนำาผู้ตรวจสอบ 
    การนบัคะแนนตอ่ทีป่ระชมุและจัดใหมี้การบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  
   
    บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้สามารถแสดงผลมติต่อที่ประชุมภายในเวลาที่รวดเร็ว และจะแสดงผล 
    ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยบริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และ 
    เผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท  
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

 1.11  แนวปฏิบัติในการใช�บัตรลงคะแนนเสียง 
    • จัดใหมี้บตัรลงคะแนนเสยีงสำาหรบัทกุวาระสำาหรบัผูท้ีเ่ขา้รว่มประชมุด้วยตนเองหรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีมี่อำานาจลงคะแนน 
     ออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม  
     และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซ่ึงเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำาหน้าที่เป็น 
     ผู้ตรวจสอบและเป็นพยานในการนับคะแนน 
    • กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระไวอ้ยา่งชดัเจนแล้ววา่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอื 
     งดออกเสียง บริษัทจะรวบรวมคะแนนเพ่ือประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและ 
     ตัวแทนผู้ถือหุ้นทำาหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ  
    • เพ่ือให้การดำาเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการ 
     มีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้น 
     ที่มาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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    • สำาหรบัวาระแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล บรษิทัจะเกบ็บตัร 
     ลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเองทกุรายเพ่ือความโปรง่ใสในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ 
     ภายหลัง สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามในหนังสือมอบฉันทะ

 1.12  แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให�ผูู้�ถื่อหุ�นแสดงความเห็นหร่อสอบถืามข�อมูลในที�ประชุม
    • ผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความเหน็หรอืสอบถามเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัวาระการประชมุล่วงหนา้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ไปรษณยี ์
     ตอบรบั อีเมล และโทรสาร รวมถงึการใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุเขยีนคำาถามในใบคำาถามทีบ่รษิทัได้จัดใหใ้นระหวา่งการ 
     ดำาเนินการประชุมแทนการใช้ไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
    • แสดงความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่ประชุมดำาเนินการ 
     ประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว
     ขณะดำาเนินการประชุม บริษัทจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำานวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย โดยสามารถ 
     ส่งใบคำาถามให้กรรมการแทนการซักถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม
    • กรณีที่เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม 
     โดยผ่านระบบประชุมตามขั้นตอนที่กำาหนด

 การจัดทำารายงานการประชุมผูู้�ถื่อหุ�น และการเปิดเผู้ยมติการประชุม
 บรษิทัทำาการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ในแตล่ะวาระตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผา่นระบบ SETLink ภายในวนัทีมี่การประชมุผูถ้อืหุน้  
 รวมถงึเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตพิรอ้มคะแนนเสยีงได้อยา่งรวดเรว็  
 และบริษัทจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแยกวาระชัดเจน ซ่ึงจะเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูล รายชื่อ 
 กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ / จำานวนผูถ้อืหุน้ / จำานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ (ด้วยตนเอง/มอบฉนัทะ) / คำาชีแ้จงโดยสรปุทีเ่ป็นสาระสำาคัญ  
 เชน่ ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นดำาเนนิการประชมุ ชือ่ผูถ้าม คำาถาม-ตอบ หรอืขอ้คิดเหน็ 
 โดยสรุป และมติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และนำาส่งรายงานการประชุม 
 ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในกำาหนด 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม และวิดีโอบันทึกการประชุม 
 ดังกลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bemplc.co.th เพ่ือเป็นการเพ่ิมชอ่งทางการรบัทราบขอ้มูลแกผู่ถ้อืหุน้ในการพิจารณา 
 รายงานการประชุม 

 1.13  บริษััททำาการเปิดเผู้ยมติการประชุมผูู้�ถื่อหุ�นในแต่ละวาระผู้่านทางเว็บไซ่ต์ของบริษััท 
    นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ SETLink ทั้งนี้ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
    ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติพร้อมคะแนนเสียงได้อย่างรวดเร็ว 

 1.14  บริษััทจัดทำารายงานการประชุมผูู้�ถ่ือหุ�น โดยเน�นความถูืกต�อง ครบถื�วน ซึ่�งต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต่อไปนี�
    • รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
    • จำานวนผู้ถือหุ้น / จำานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง/มอบฉันทะ)
    • คำาชีแ้จงโดยสรปุทีเ่ป็นสาระสำาคัญ เชน่ ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นดำาเนนิการ 
     ประชุม 
    • ชื่อผู้ถาม คำาถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป 
    • มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

 1.15  การเปิดเผู้ยรายงานการประชุม
    ภายหลังการประชมุบรษิทักำาหนดใหจั้ดทำารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 14 วนัและมีรายละเอียดทีเ่พียงพอ 
    สำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้เขา้รว่มประชมุสามารถตรวจสอบรายงานการประชมุได้จากเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัทำา 
    วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทสามารถ 
    รบัทราบรายละเอียดการประชมุนอกเหนอืจากทีบ่นัทกึในรายงานการประชมุ โดยเปิดเผยวดิีทศันดั์งกลา่วไวจ้นถงึการประชมุ 
    ผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
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>> แนวปฏบิตัติอ่ผูู้�มสีว่นได�เสยีและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผู้ดิชอบ

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำาคัญและคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า 
สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วน
ได้เสยีประสงค์ทีจ่ะตดิตอ่หรอืรอ้งเรยีนสามารถตดิตอ่กรรมการโดยตรง หรอืแจ้งขอ้มูลผา่นเลขานกุารบรษิทั นอกจากนีค้ณะกรรมการ
ได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำาการใดๆ 
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ  
และมุ่งเน้นการดำาเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดังนี้

1) แนวปฏิบัติต่อผูู้�มีส่วนได�เสียแต่ละกลุ่ม
 1.1   กลุ่มลกูค�า : บรษิทัมีความมุ่งม่ันในการใหบ้รกิารทีมี่คุณภาพได้มาตรฐานและเชือ่ถอืได้ รวมทัง้คำานงึถงึสขุภาพ ความปลอดภัย  
    ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงบริการ  
    รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งม่ันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือเข้าถึง 
    ระบบขนสง่มวลชนและเสน้ทางทีล่ดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และมีโครงการ/แผนงานอยา่ง 
    ต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษและบริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
    และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นำามายึดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ดังนี้
    - ให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
    - ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดว้ยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจัดให้มชี่องทางเพื่ออำานวยความสะดวก 
     สำาหรับผู้ใช้บริการ กรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการ
    - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
    - เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพิเศษ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้เยีย่มชมการดำาเนนิงาน และการบรหิารจดัการทางพิเศษและ 
     รถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสัมปทาน รวมถึงมีการส่งเสริมการใช้บริการและกิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 1.2  กลุม่ผูู้�มคีวามสัมพัินธ์ทางธุรกจิ : บรษิทัได้ปฏิบตัหินา้ทีต่ามสญัญากบั กทพ. และ รฟม. ในฐานะคู่สญัญาอยา่งเครง่ครดั  
    และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทด้วยหลักความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามเง่ือนไข  
    กรอบกติกา ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยไมตรีจิต ซึ่งได้กำาหนดเป็นลายลักษณ ์
    อักษรชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  
    เพ่ือดำาเนนิการรว่มกบั กทพ. และ รฟม. ในการใหบ้รกิารได้อยา่งมีประสทิธภิาพและสม่ำาเสมอ โดยบรษิทัจัดใหมี้การประเมิน 
    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทุกเดือน เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน ซ่ึงผลการประเมินนั้น  
    พบว่า ทั้ง กทพ. และ รฟม. มีความพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในระดับดีเยี่ยม

    นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และของ กทพ. ทุกไตรมาส และ 
    ประชมุรว่มกบั รฟม. ทกุเดือน ซ่ึงนอกจากจะเพ่ิมประสทิธภิาพ และสรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแล้วยงัลดขอ้ขดัแยง้ 
    หรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

 1.3   กลุ่มคู่ค�า / ผูู้�รับเหมา : บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมั่นที่จะ 
    พัฒนาและรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคู่ค้า โดยมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรือ่งของคุณภาพของสนิค้าและบรกิารทีคู่่ควรกบั 
    มูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาค 
    และมีความเป็นธรรมแกคู่่ค้าทกุระดับและดำาเนนิการอยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานวา่ด้วยการจัดซ้ือ 
    จัดจ้างและเงือ่นไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เปน็ธรรม ตามข้อกำาหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมขี้อปฏิบัติดงันี้
    - กำาหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำาเนินกิจการ 
     อย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
    - มกีารแข่งขันบนฐานข้อมลูที่ไดร้ับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มลีักษณะที่เปน็การเลือกปฏิบัติ หรือกีดกันไมใ่ห้คูค่า้ 
     รายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
    - จัดทำารูปแบบสัญญา หรือข้อตกลงที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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    - จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม เฝ้าระวัง รวมถึงทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงอย่าง 
     ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    - จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระที่ได้ตกลงกัน
    - ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรืออาศัยความเป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
    - จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพ 
     สินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้  
     กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
    - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินบนให้แก่กรรมการและ 
     พนักงานของคู่แข่ง
    - ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

 1.4   กลุ่มผูู้�ให�กู� / ผูู้�ถื่อหุ�นกู� : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ การค้ำาประกัน การบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  
    เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน ตามโครงการของบริษัท และไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน  
    โดยปฏิบัติและยึดถือกฎเกณฑ์ดังนี้
    - ปฏิบัติตามสัญญาสินเชื่อเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
     ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว ทางการแก้ไข
    - ปฏิบัติต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย
    - จัดทำารายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและรักษาความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้กู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และ 
     สม่ำาเสมอ
    - ละเว้นการให้ เรียก รับ ยอมจะรับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
    - หากมีข้อมูลว่ามีการให้ เรียก รับ ยอมจะรับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้น  จะเปิดเผยรายละเอียดต่อ 
     ผู้ให้กู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

    สำาหรับกลุ่มผูู้�ถื่อหุ�นกู� : บริษัทดำาเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำาหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ ของ ก.ล.ต. และปฏิบัต ิ
    ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
    ตามข้อผูกพันตามข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

 1.5   กลุ่มพินักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักที่สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นปัจจัยสำาคัญหลัก 
    ตอ่ความสำาเรจ็และเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บรษิทัจึงได้กำาหนดแนวปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัตำาแหนง่งาน  
    และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การกำาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่า 
    ที่กฎหมายกำาหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน  
    การอบรมให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะ 
    ที่สำาคัญและจำาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการทำางานหรือด้านอื่นๆ ด้วย เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการมี 
    การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนทุกปี โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้
    - การกำาหนดโครงสรา้งและผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแกพ่นกังานตามศกัยภาพการทำางาน ด้วยการนำาระบบ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (People Assessment) โดยเน้นการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานและ 
     วดัความสามารถเพ่ือเป็นหลกัในการพัฒนาทกัษะ ขดีความสามารถ (Competency) ใหมี้ความเหมาะสมกบัตำาแหนง่งาน 
     และการเตบิโตของบรษิทั และมีการวดัผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนกำาหนดเป็นดัชนชีีว้ดัผล (KPI) ในทกุกจิกรรมทีส่ำาคัญ 
     ประกอบการพิจารณาประเมินผลของพนักงาน  
    - การสรา้งบรรยากาศการทำางานแบบมีสว่นรว่ม และการทำางานเป็นทมีโดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้รว่มแสดงความคิดเหน็ 
     เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
    - การมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า 
     ในอาชีพ
    - การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลบนพื้นฐานของความรู ้
     ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ



16 / รายงานประจำาปี 2564  / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

    - การใหค้วามสำาคัญ และสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดับได้พัฒนาความรูค้วามสามารถ โดยบรษิทัได้เปิดโอกาสและสง่เสรมิ 
     ให้พนักงานได้ศึกษาอบรมหรือศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) และความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge)  
     ตลอดจนผลักดันการเสรมิสรา้งทศันคต ิ(Attitude) โดยการฝกึอบรมจะเนน้การพัฒนาทกัษะ ความรู ้ความสามารถของ 
     พนกังาน ทัง้ในเรือ่งของทกัษะความสามารถตามตำาแหนง่งาน (Functional Skills) ทกัษะความสามารถหลกัทีพ่นกังาน 
     ทุกคนต้องมี (Core Skills) รวมทั้งทักษะภาวะผู้นำา (Leader Skills)
    - การให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี  
     ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และผู้สูงอายุ
    - การกำากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
     รวมถึงการให้คำาแนะนำาและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้มีการกระทำาผิดกฎหมาย โดยบริษัทกำากับดูแลและ 
     สง่เสรมิใหพ้นกังานใชส้นิค้าถกูกฎหมาย และไม่ละเมิดลิขสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจนสง่เสรมิใหใ้ชแ้นวทาง 
     การดำาเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  
     เพ่ือผลประโยชน์และความสำาเร็จของบริษัท

 1.6  กลุม่หว่งโซ่อุ่ปทาน : บรษิทัดำาเนนิธรุกจิตอ่หว่งโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และ 
    ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบ 
    อยา่งใกลช้ดิทำาใหม่ั้นใจได้วา่หว่งโซอุ่ปทานของคู่ค้าทีด่ำาเนนิธรุกิจกับบรษิทัดำาเนนิงานด้วยการคำานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
    เพื่อความยั่งยืนในการทำาธุรกิจร่วมกัน

 1.7   กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนที ่
    อยู่ใกล้ทางพิเศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรือใกล้สำานักงานที่บริษัทตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีลักษณะสร้างประโยชน์และ 
    สร้างฐานการเรียนรู้ธุรกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

2) กระบวนการและช่องทางการรับข�อร�องเรียน

  - การแจ�งข�อร�องเรียน
  บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือ 
  พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเปน็การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน  
  หรือร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ :  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ     เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  เลขานุการบริษัท    กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์     :  0 2641 4611
  อีเมล      :   companysecretary@bemplc.co.th

 -  การดำาเนินการเม่�อได�รับข�อร�องเรียน
  1.  การรวบรวมข้อเท็จจริง
    กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะทำางานให้ดำาเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน

  2.  การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
    คณะทำางานทีไ่ด้รบัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสม 
    ในแต่ละเรื่อง

  3.  มาตรการดำาเนินการ
    คณะทำางานที่ได้รับมอบหมายนำาเสนอมาตรการดำาเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ  
    ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย 
    โดยรวมทั้งหมด
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   4.  การรายงานผล
    ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผล 
    ให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
 
 -  มาตรการคุ�มครองผูู้�ร�องเรียนหร่อผูู้�ที�ให�ความร่วมม่อในการตรวจสอบ
  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1.  ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้  
    จะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ

  2.  กรณีเปิดเผยตนเองบริษัทจะรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง

  3.  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ 
    สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
  
   4.  ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงความปลอดภัย และ 
    ความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
    ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กำาหนดมาตรการคุ้มครอง 
    ที่เหมาะสม

  5.  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

>> แนวปฏิบัติในการจัดการองค์กร

1.  การป้องกันการซ่่�อขายหลักทรัพิย์โดยใช�ข�อมูลภายใน

 คณะกรรมการได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง 
 ดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัติ โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ ดังนี้

 - รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรก และรายงาน 
  การจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน 
  คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำาการหลังจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซ่ึงบริษัทมีการแจ้งเตือนคณะกรรมการ 
  อย่างสม่ำาเสมอ และได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือถือครองหลักทรัพย์ 
  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำาเนา 
  รายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - เม่ือได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย 
  ต่อสาธารณชน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

 - มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคล 
  ที่เกี่ยวข้องเมื่อรับตำาแหน่งครั้งแรก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
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 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดรวมถึงบทกำาหนดโทษตามกฎหมาย และ 
 บริษัทได้กำาหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำาการใดๆ ซ่ึงเป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ซ่ึงบริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สำาหรับกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เพ่ือกำาหนดมาตรการป้องกัน 
 การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้

 - ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงหรืองดทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
  รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
 
 - ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ 
  บริษัท ห้ามไม่ให้ทำาการซื้อขายหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที ่
  ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ไม่ว่าเพ่ือ 
  ประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น

2.  การมีส่วนได�เสียของกรรมการและผูู้�บริหาร

 - การรายงานการมีส่วนได�เสียของกรรมการและผูู้�บริหาร
  คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่ง 
  กรรมการหรอืผูบ้รหิารในนติบิคุคลอ่ืน และขอ้มูลการถอืหุน้ในนติบิคุคลอ่ืน กรณทีีถ่อืเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธิ
  ออกเสยีงทัง้หมด ทัง้ของผูร้ายงานและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูร้ายงาน ทัง้นี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนมัุต ิ
  การเข้าทำารายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูเ้กบ็รกัษารายงานการมีสว่นได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารพรอ้มทัง้จัดสง่สำาเนารายงาน 
  ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน

 - การเข�าร่วมประชุมของกรรมการที�มีส่วนได�เสีย
  คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วม 
  ประชุมและออกเสียงในวาระนั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียให้แสดงเจตนาขอไม่เข้าร่วม 
  ประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย  
  คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำาและเปิดเผยรายงาน 
  ดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
 
3.  การทำารายการระหว่างกัน / รายการที�เกี�ยวโยงกัน

 •  นโยบายการทำารายการระหว่างกัน / รายการที�เกี�ยวโยงกัน
  ในกรณีที่บริษัทมีการทำารายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตาม 
  กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

  - บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กำาหนดกฎระเบยีบของสำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดใน 
    การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาและจำาหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ำาคัญของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย  
    และตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  
    อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำาการก่อสร้าง บริหารโครงการ บำารุงรักษา โดยมี 
    คณะกรรมการตรวจสอบรว่มด้วยจะเป็นผูพิ้จารณาความจำาเป็น และความสมเหตสุมผลของการเขา้ทำารายการนัน้ๆ ซ่ึงรวมถงึ 
    การกำาหนดราคา และเง่ือนไขการทำารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำาหนดราคา 
    กับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการ

  - บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำาประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต.
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  - หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ 
    เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
    เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

  - บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ 
    บริษัท
 
4.  หลักการทำารายการที�เกี�ยวโยงกันที�มีเง่�อนไขการค�าโดยทั�วไป

 คณะกรรมการอนมัุตหิลกัการในการทีบ่รษิทัจะเขา้ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นธรุกรรมทีมี่ขอ้ตกลง 
 ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า 
 ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทและ 
 บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 • การว่าจ้างบริษัทหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือทำาการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างเพ่ิมเติมทางพิเศษและ 
  อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง หากบริษัทหรือนิติบุคคล ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้เสนอราคา และเง่ือนไขที่เป็นธรรมและเป็น 
  ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 • การว่าจ้างบริษัท หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือดำาเนินการซ่อมแซมหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าแรง  
  เพ่ือบำารงุรกัษาอาคารบรหิาร และศนูยซ์อ่มบำารงุในอนาคต ซึง่ธรุกรรมเหล่านัน้มีเง่ือนไขทางการค้า และขอ้ตกลงอ่ืนไม่ตา่งจาก 
  คู่ค้าอื่น

 • ธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับ รฟม. ดังนี้
  -  การใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมด้านการโฆษณาประชาสมัพันธเ์พ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า 
    ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
  -  การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีกำาหนด 
    เป็นครั้งคราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือ ยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า รฟม.  
    จะชดเชยรายได้ในวันเวลาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 • การทำาธุรกรรมในลักษณะการรับจ้างบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 • การเช่าพ้ืนที่อาคารสำานักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตั้งสำานักงานตามกฎหมาย

 • การทำาธรุกรรมอ่ืนซึง่มีลกัษณะเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีมี่เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปตามนยิามทีก่ำาหนดโดยสำานกังาน ก.ล.ต.  
  หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
5.  การป้องกันความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

 - กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - หลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำาเป็นต้อง 
  ทำารายการนั้น ให้มีการนำาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ 
  สมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และดูแล 
  ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด
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 - ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัต ิ
  โดยเคร่งครัด เพ่ือให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจใน 
  การถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

6.  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษััทย่อย

 เพ่ือใหก้ารกำากบัดูแลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบายการดำาเนนิธรุกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนดไว ้สอดคล้อง 
 กับหลักการกำากับดูแลกิจการ รวมถึงเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำาหนด 
 หลักเกณฑ์และแนวทางในการกำากับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อย ดังนี้

 - ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

 - การคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น

 - กำากับดูแลบริษัทย่อย โดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำาหนดโดยบริษัทใหญ่

 - การพิจารณาเรือ่งทีมี่ความสำาคัญ เชน่ กลยทุธ ์แผนธรุกจิ การเพ่ิมทนุ หรอืลดทนุ การเลกิบรษิทั รวมทัง้นโยบายทีส่ำาคัญตา่งๆ  
  นอกจากนี้ยังได้กำาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 - ติดตามผลการดำาเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 - ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำากับดูแล รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย 
  ทั่วไป

 บริษัทมีการกำาหนดให้บริษัทย่อยดำาเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมเป็นประจำาทุกปี  
 โดยสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทจะเป็นผู้สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
 อย่างสม่ำาเสมอ โดยกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำาปี

 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทย่อยในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยได้ 
 มีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพ่ือทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้ 
 เป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่

7.  การรักษัาความน่าเช่�อถื่อทางการเงินและการเปิดเผู้ยข�อมูล  

 - คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยได้กำาหนดนโยบายแนวทาง 
  รวมถึงระบบการจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม ทันเวลา  
  ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร 
  ในการปฏบิตัติามนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ด้วยความโปรง่ใสและตรวจสอบ 
  ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำาคัญและสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือการดำาเนินงานของบริษัทนำาไปสู่การสร้าง 
  คุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและกำากับดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดทำารายงานและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ 
  ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุด 
  สายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยกรรมการผู้จัดการเป็น
  ผูมี้อำานาจในการอนมัุตเิพ่ือเปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทัง้ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงิน 
  และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน
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 - บรษิทัได้จดัใหมี้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพันธ ์(Investor Relations) เพ่ือเป็นตวัแทนบรษิทัและทำาหนา้ทีใ่นการสือ่สารขอ้มูลทีเ่ป็น 
  ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทยีมกนั และทนัเวลา โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทนุสมัพันธแ์หง่ประเทศไทย (Thai IR Club)  
  สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย  ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ หมายเลขโทรศัพท์  
  0 2641 4611 หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังที่ทำาการบริษัท เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ  
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำาการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ Conference Call) หรือสมัคร 
  สมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเว็บไซต์ หรือฝากคำาถาม หรือ email ที่ ir@bemplc.co.th ได้เช่นกัน

  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้แนวปฏิบัติและข้อกำาหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียน 
  ผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนรวมถึงได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนัก 
  ถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ  
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัททุกคนได้ร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอด

 - บริษัทได้กำาหนดระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
  สำาหรบัเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยสือ่สาร และสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งของขอ้มูลสำาหรบัผูล้งทนุ หนว่ยงานภายในและหนว่ยงาน 
  ภายนอกบริษัท พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูง 
  จนถึงระดับพนักงานทุกคน ดังนี้

   • การส่�อสารภายในองค์กร
    แม้คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูเป็นผูท้ีร่บัรูข้อ้มูลของบรษิทัทัง้หมด แตไ่ด้กำาหนดใหก้รรมการผูจั้ดการเป็นผูมี้อำานาจ 
    ในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
    นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    การเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่สำาคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท และพนักงานที่ได้ 
    รบัทราบขอ้มูล ตอ้งรกัษาขอ้มูลเป็นความลับ โดยบรษิทัได้กำาหนดเป็นขอ้บงัคับเกีย่วกบัการทำางานของบรษิทัหา้มพนกังาน 
    บริษัทเปิดเผยความลับของบริษัท แก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ 
    แก่บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย ซ่ึงมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซ่ึงที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ ์
    เกี่ยวกับการนำาเสนอข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

    นอกจากนี ้บรษิทัได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใชข้อ้มูลของบรษิทั โดยนำาระบบความปลอดภัยของขอ้มูลสารสนเทศ 
    มาใชค้วบคุม เชน่ ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั โดยกำาหนดระดับการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัใหก้บัพนกังาน 
    ระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซ้ือขาย 
    หลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
    เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

    สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานเทียบเท่าการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  
    โดยยึดหลักความถูกต้อง สม่ำาเสมอและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำารายงานนักลงทุน 
    สัมพันธ์ (IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นคำาถามและความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงาน 
    สรปุเสนอตอ่ผูบ้รหิารเป็นประจำาทกุเดือน เพ่ือเป็นชอ่งทางการนำาเสนอขอ้แนะนำาทีดี่หรอืผลตอบรบัจากผูล้งทนุตอ่ผูบ้รหิาร 
    เพื่อมาปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป

   • การส่�อสารภายนอก
    คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำาหนด โดยเปิดเผยข้อมูล 
    ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th  
    โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1  
    One Report) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัทในด้านต่างๆ สถานะเงินกู้ ผลการ 
    ดำาเนนิงาน อัตราสว่นทางการเงิน ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงินปันผล ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ เชน่ การดำาเนนิกจิกรรม 



22 / รายงานประจำาปี 2564  / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

    รับผิดชอบต่อสังคม และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สำาหรับผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ได้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุ รวมถงึขอ้มูลการนำาเสนอตอ่ผูล้งทนุ (Presentation) เป็นรายเดือนและมีการปรบัปรงุขอ้มูล 
    เป็นประจำา เพ่ือให้ผู้ลงทุนตลอดจนผู้สนใจที่จะลงทุนทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลใหม่อย่างทันเวลาและสม่ำาเสมอ 
    ผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดทำาโดย 
    นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบทวิเคราะห์ของ 
    บริษัท Analyst Consensus เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน

    ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนั้น คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน 
    ทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

    การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สำาคัญของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจาก 
    เป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน  
    เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ จึงเป็นผู้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห ์
    หลักทรัพย์ โดยอาจทำาการตรวจทานและชี้แจงเพ่ือให้มีการแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการชี้นำาหรือ 
    บิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต หรือที่ได้เผยแพร่สู่ 
    สาธารณชนแล้ว จึงไม่จัดเป็นการชี้นำาการลงทุน

    นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผย 
    ข้อมูล ทำาให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุน 
    ผา่นกจิกรรมตา่งๆ เชน่ Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst meeting การรว่มออกบธูในงานตา่งๆ  
    เป็นตน้ โดยมีนโยบายในการหมุนเวยีนเจ้าหนา้ทีร่ะดับผูบ้รหิารพรอ้มเจา้หนา้ทีน่กัลงทนุสมัพันธเ์พ่ือสือ่สารชีแ้จงขอ้มูลเพ่ือ 
    ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น


