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ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดาเนินงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยได้ดาเนินการศึกษาและทบทวนนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2555 และคณะกรรมการบริษัท
ได้ริเริ่ม และกาหนดให้มีการจัดทา รวมทัง้ ประกาศใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct : CoC) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
บูรณาการ (Integrated Corporate Social Responsibility: ICSR) และร่างนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น ครัง้ แรกใน
ปี 2557 จากนัน้ บริษัทได้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับใหม่โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีปี 2560 ที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีการทบทวนและปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2562
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั นี ้ บริษัทได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่
7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารจึงได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ
เป็ นพิเศษเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทาให้เกิดการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อความ
ยั่ง ยื น ในอนาคต ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ สิ่ ง แวดล้อ ม (Environment, Social, and Governance)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารเชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทาการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ฉบับนี ้ โดยประกาศและเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทาความเข้าใจ และยึดถือเป็ น
หลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนได้เผยแพร่นโยบายการ
กากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.tollway.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้รบั ทราบแนวทางปฏิบตั ิและการดาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่น ที่ จะก ากับ ดูแ ลให้มีก ารปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิ บัติ
แนวปฏิบตั ิ และนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจให้กับองค์กร อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เ สีย
ทุกฝ่ ายและประเทศชาติต่อไป
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การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
หลักการและเหตุผล (Introduction)
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินกิจการของ
บริษัทให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ นอกจากนัน้ ยังเป็ นพืน้ ฐานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ทัง้ ยังให้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ด้วย บริษัทได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่งึ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริษัทบริหารทางด่วนชัน้ นา ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายถนน และระบบคมนาคมขนส่ง มุ่งสู่
การบริก ารเป็ น เลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสาหรับการเดินทาง ด้วยระบบจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยี และศึกษาโครงการใหม่ และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
พันธกิจ (Mission)
เราจะสร้า งศัก ยภาพของบริษ ัท ให้เ ติบ โตด้ว ยแผนการเชื ่ อ มโยงทางยกระดับ เข้า กับ
เครือ ข่า ยของระบบคมนาคมขนส่งที่สนองตอบการขยายตัวระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
รวมถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการจัดการเส้นทางที่อานวยความสะดวก ประหยัดเวลา
และให้ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบการจัดการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาปรับปรุ งประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและงานด้านโครงการใหม่
พร้อมกับยึดมั่นในความรับผิ ดชอบต่อพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และสังคมตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี
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ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct : CoC)
บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นต่อ
ผูใ้ ช้บริการทางยกระดับ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า คู่สญ
ั ญาและคู่คา้ รัฐ และหน่วยงานกากับดูแล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ และชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึง กาหนด
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่ อเป็ นแนวทาง
ให้กบั บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์ และ
เป็ นธรรม ด้วยการดาเนินการตามพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่มีไว้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่สาคัญของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1.

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(1)

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการทางยกระดับ

บริษัทถือว่าผูใ้ ช้บริการทางยกระดับเป็ นผูม้ ีอปุ การคุณอย่างยิ่งที่ทาให้บริษัทสามารถดารงกิจการ
อยู่ได้เป็ นเวลาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปั จจุบนั นี ้ บริษัทจะให้บริการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่ อสัตย์
สุจ ริต และให้ข อ้ มูล ขององค์ก ร และการให้บ ริก ารอย่า งถูก ต้อ ง เพีย งพอ เที่ย งตรง และปฏิบ ตั ิต าม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผูบ้ ริโภคอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทยินดีรบั ฟั งข้อเสนอแนะ คาติชม
ตลอดจนค าวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์จ ากผู้ใ ช้บ ริก ารทางยกระดับ อยู่เ สมอ เพื่ อ น าไปพัฒ นาการให้บ ริก ารต่ อ
ประชาชนผูใ้ ช้บริการทางยกระดับให้ได้รบั ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และความพึงพอใจต่ อไป รวมถึง
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ หากมีปัญหาในการให้บริการ บริษัท
จะเร่งดาเนินการประสานงานเพื่อหาทางออกร่วมกัน อีกทัง้ บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้
ล่วงรู ม้ าเนื่องจากการดาเนิน ธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความ
ไม่สมบูรณ์ของบริการ
(2)

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกันตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
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บริษัทมีความมุ่งมั่นให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ พร้อมจัดให้มีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในรวมทัง้ ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ บริษัทจะให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกิจการ และไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหาร หรือ
กรรมการ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(3)

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัท ถือ ว่า พนัก งานทุก คนทุก ตาแหน่ง มีค วามสาคัญ ต่อ บริษัท และประชาชนผู ใ้ ช้บ ริก าร
ทางยกระดับของบริษัทอย่างยิ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และตรงต่อเวลา
พร้อมทั้งจะจัดสรรสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกาหนด ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในกา ร
ทางาน และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู ท้ ันต่อเหตุการณ์ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ และจะสรรหาและรักษาพนักงานที่
มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาส
ในความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ
(4)

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ น
มืออาชีพ
(5)

ความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาและคู่ค้า

บริษัท ถือ ว่า พัน ธะตามข้อ สัญ ญาสัม ปทานที่ไ ด้ล งนามผูก พัน กัน ระหว่า งคู่ส ญ
ั ญาสัม ปทาน
ทางยกระดับ มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด และเป็ นธรรม ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักสัญญาสัมปทานสากล และหลักความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข กรอบกติกา
ธรรมเนียมปฏิบตั ิต่าง ๆ ระหว่างกัน
บริษัทจะปฏิบัติต่อ คู่ค้าโดยยึดมั่นในความซื่ อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไ ว้ต่อคู่ค้า ทุก
ประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กาหนด ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ ว่าจ้างทาของ และบริการ ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
และ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
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กับ ผู เ้ สนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง และให้แสดง
ความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่รว่ มในกระบวนการพิจารณาตัดสินชีข้ าด
(6)

ความรับผิดชอบต่อรัฐ และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทางธุรกิจ

บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอันเป็ นหน้าที่ท่มี ีต่อรัฐ และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจ อาทิเ ช่ น การช าระภาษี อ ากร ตลอดจนกฎระเบีย บที่มี ต่ อ รัฐ และหน่วยงานก ากับ ดูแลอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ
(7)

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนีโ้ ดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคา้ ประกัน
การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชาระหนีไ้ ว้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม และเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ
ไว้ให้เป็ นที่ทราบ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริ ษัทมีความสามารถ
ในการชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกาหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อ
และสัญญาคา้ ประกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ผิดนัดชาระหนี ้ โดยจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปั ญหา
เพื่อให้สามารถชาระหนีค้ ืนแก่เจ้าหนี ้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อ และสัญญาคา้ ประกัน
(8)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะปฏิบัติต่อสัง คมโดยยึดมั่นในการดาเนินธุ รกิจ อย่างมี ความรับผิดชอบต่อสัง คม และ
ระมัดระวังในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อันมีผลกระทบต่อความรู ส้ ึกของ
สาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี ้ บริษัทยังมุ่งดาเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี ้ ในการปฏิ บัติต่อสิ่ ง แวดล้อม บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบัง คับเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ใด ๆ กับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.

การเปิ ดเผยข้อมูล

บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
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รวมทัง้ ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูล
ของสินค้า และบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท จั ด ให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น นั ก ลงทุ น และ
สาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั่วถึง และทันกาล รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.

การควบคุมดูแลและป้ องกันเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูล และอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบหรืออานาจดาเนินการของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันต่าง ๆ กับบริษัท เช่น รายการเกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
บริษัทต้องปฏิบตั ิตาม
4.

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษัทยึด มั่น ในการปฏิบ ัติต ามหลัก การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดีใ นฐานะบริษัท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในการมุ่งพัฒนางานกากับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษัท
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึง ปฏิบัติสาหรับกรรมการของบริษัทเพื่อถื อปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานด้านจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี ้
1.

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม
•

ในการดาเนินกิจการ กรรมการจะกระทาการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคณ
ุ ธรรม

กรรมการจะไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส
หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
•

กรรมการจะไม่ให้คาสัญญาหรือทาข้อผูกพันในเรื่องที่บริษัทไม่ ประสงค์จะดาเนิ นการ
หรือไม่สามารถจะดาเนินการได้
•

•

การกระทาการใด ๆ ของกรรมการจะเป็ นไปโดยความซื่อสัตย์

กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม จะไม่พดู หรือกระทาการอันเป็ นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูดหรือการ
ปฏิบตั ิ
•

2.

การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว

การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากการดาเนิน
กิจการของบริษัทในฐานะกรรมการ
•

•

กรรมการจะไม่ใช้ช่ือบริษัทในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ

•

กรรมการจะใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ และบริการที่บริษัทเสนอให้ในเงื่ อนไขตามที่บริษัท ก าหนด

เท่านัน้
3.

การรักษาความลับ

กรรมการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดาเนินงานของ
บริษัท ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รบั การยินยอมจากบริษัท
•

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
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กรรมการจะไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จากการเป็ นกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
ส่วนตน และจะไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ทางการเงินของผูอ้ ่นื
•

4.

การเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์

กรรมการจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้ เรื่องใด ๆ ที่
เป็ นความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรืออาจนาไปสู่ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตามนโยบายที่ อ าจ
กาหนดให้กรรมการ ปฏิบตั ิในแต่ละครัง้ โดยทันที
•

กรรมการจะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ตนมีกบั บริษัท ตามนโยบายเรื่องความเป็ น
อิสระที่อาจกาหนดให้กรรมการปฏิบตั ิในแต่ละครัง้
•

การดาเนินกิจการใด ๆ กับบริษัทของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม (at arm's
length) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้
•

5.

การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กรรมการจะยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

6.

การรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเดินทางและสันทนาการ หรือประโยชน์อื่นใด

กรรมการจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การเป็ นกรรมการเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจาก
ผูป้ ระกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ่กี าลังติดต่อเพื่อดาเนินธุรกิจกับบริษัท
•

ในกรณีท่ีมีผูเ้ สนอให้ กรรมการจะต้องไม่รบั ผลประโยชน์ส่วนตนในจานวนที่เกินความ
เหมาะสม ทัง้ นี ้ มูลค่าของขวัญหรือประโยชน์ดงั กล่าวควรมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท และควรเป็ นไปตาม
ประเพณีนิยม
•

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี ้
1.

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร

“ผู้ บ ริ ห าร” หมายถึ ง พนัก งานที่ มี ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา นอกจากผู้บ ริ ห ารจะต้อ งพึ ง ปฏิ บัติ ใ น
จรรยาบรรณทุก ๆ ข้อในฐานะที่เป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผูบ้ ริหารยังต้องมีแนวทางปฏิบตั ิท่ีดี
เพื่อเสริมสร้างการเป็ นผูบ้ ริหารที่ดี และในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจึงจาเป็ นต้องเป็ นผูน้ า
และเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิท่ีดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับ
ผูบ้ ริหารไว้ ดังนี ้
1.1

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริการทางยกระดับ

ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริการทางยกระดับตามข้อปฏิบตั ิจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.2

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้

ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็ น
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.3

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อพนักงาน

ผู้บ ริ ห ารจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานอย่ า งยุ ติ ธ รรม บริ ห ารงานโดยความไม่ ล าเอี ย ง
สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทัง้
ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.4

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า

ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็ นมืออาชีพ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
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ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อคู่สญ
ั ญา และคู่คา้

ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่สญ
ั ญาและคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่สญ
ั ญาและคู่คา้ และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้ง คู่สญ
ั ญาและ
คู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
1.6

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อรัฐ และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัติต่อรัฐ และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดย
ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ อัน
เป็ นหน้าที่ท่มี ีต่อรัฐ และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
1.7

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี ้

ผูบ้ ริหารจะต้องดาเนินการให้บริษัทมีความสามารถในการชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีไ้ ด้อย่าง
ต่อเนื่อง ตรงตามกาหนดเวลา และยึดมั่นข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญากับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่ง ครัด
ตลอดจนดูแลผูท้ ่ีคา้ ประกันไม่ให้ได้รบั ความเสียหายผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี ้
ผูบ้ ริหารจะต้องดาเนินการให้บริษัทมีความสามารถในการชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีไ้ ด้อย่าง
ต่อเนื่อง ตรงตามกาหนดเวลา และยึดมั่นข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญากับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่ง ครัด
ตลอดจนดูแลผูท้ ่คี า้ ประกันไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย
1.8

ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคม
2.

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้

2.1 พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัท
2.2

พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
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2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาที่ส่งั การโดยชอบด้วยนโยบาย และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื ้ อช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนาไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราว
ของผูอ้ ่ืนทัง้ ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อพนักงาน และต่อบริษัท
2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวั ญใด ๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู ส้ ึกอึดอัดในการปฏิบ ัติ
หน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาในทันที
2.7 พนักงานไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือพรรคพวก หรือทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
2.8

พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และด้วยความเสมอภาค

2.9

พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.10 พนักงานพึง รายงานเรื่ องที่ไ ด้รับ ทราบให้ผู้บัง คับ บัญชาทราบโดยมิ ชักช้า เมื่ อเรื่ อ งที่
รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
2.11 พนัก งานพึง รัก ษาดูแ ล สิ ท ธิ ป ระโยชน์แ ละทรัพ ย์สิ น ของบริษั ท ให้มี ส ภาพดี ให้ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สนิ ้ เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
3.

บทกาหนดโทษ
การลงโทษการกระทาความผิดให้เป็ นไปตามระเบียบของบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
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ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุ้น (Shareholder’s Right)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญต่อ สิทธิความเป็ นเจ้าของกิจการของผูถ้ ือหุน้ โดยส่งเสริมให้
ผู ถ้ ื อหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูถ้ ื อหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายและการโอนหุน้ การได้รบั ส่วนแบ่งในผลกาไรของบริษัท การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องที่
สาคัญของบริษัท การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
การกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ ายหรืองดจ่ ายเงิ นปั นผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่
ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอ
ความคิดเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น และการได้รบั ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย โดย
สนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และให้ความเคารพต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
โดยการปฏิบตั ิดงั นี ้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.

การกาหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดให้มีการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ตามกฎหมาย ณ ท้องที่อนั
เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่นื ใดตามที่กรรมการจะกาหนดที่ผูถ้ ือหุน้
จะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก
2.

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมทั้ง เอกสารข้อมูล ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจ ารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้รบั ทราบเป็ นการล่วงหน้า ไม่นอ้ ยเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tollway.co.th) นอกจากนี ้ ยัง ได้ชีแ้ จงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ ือหุน้ ไว้ดว้ ย

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน

ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือ กรรมการท่าน
ใดท่านหนึ่งหรือ กรรมการอิสระที่บริษัทได้เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมเพื่ อเป็ น
ตัวแทนในการรักษาสิทธิของของตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ บริษัทได้ประสานงานเรื่อง
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าเพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุม
เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
นอกจากนี ้ บริษัทจะดาเนินการเปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบี ย นได้
ครบถ้วนทุกรายด้วยความรวดเร็ว
4.

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการดูแลต้อนรับและช่วยเหลือใน
การลงทะเบียนเพื่อความสะดวกของการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ โดยจะเชิญประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชุด ย่ อยต่าง ๆ กรรมการ กรรมการผู้จัด การ
เลขานุการบริษัท และคณะผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ นอกจากนีใ้ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะมีตวั แทนผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะชีแ้ จงถึงกติกา รวมถึง
วิธีนบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีการบันทึกรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
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ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสร็จสมบูรณ์และจะ
นามาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติไ ด้อย่าง
รวดเร็ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Shareholder Equitable Treatment)
บริษัทให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอือ้ ประโยชน์แก่
ผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งตามแนวทางที่บริษัทได้ปฏิบตั ิดงั นี ้
1.
ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่โดยหนึ่ง (1) หุน้
มีสิทธิเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง
2.
ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้เสนอชื่อให้
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็ นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้โดยจะแนบ
หนัง สือ มอบฉันทะเพื่ อเป็ นตัวแทนและวิธี ปฏิ บัติ ให้กับผู้ถื อ หุ้น ไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนใช้บตั รลงคะแนนเสียง
3.
เพื่อส่ง เสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาและเงื่อ นไขตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด โดยบริษั ท จะกลั่น กรองระเบี ย บวาระที่ จ ะเป็ น ประโยชน์อ ย่ า งแท้จ ริง และคัด สรรบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุม
ต่อ ไป ทั้ง นี ้ บริษัท จะนาหลัก เกณฑ์นี เ้ ผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท และแจ้ ง ข่า วผ่า นเว็บ ไซต์ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.
บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากต่อการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษัทจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเพื่อไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในประโยชน์
ส่วนตัว หรือทาธุรกิจแข่งขันกับ บริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผถู้ ือหุน้ โดยบริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย รายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน รวมทัง้ รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทกาหนดจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบตั ิในการรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ
บริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท และการใช้ขอ้ มูลภายใน
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ดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder’s Right)
บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นต่อ
ผูใ้ ช้บริการทางยกระดับ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า คู่สญ
ั ญาและคู่คา้ รัฐและหน่วยงานกากับดูแล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี ้ และชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่า ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์ และเป็ นธรรม ด้วยการ
ดาเนินการตามพันธะสัญ ญาต่ าง ๆ ที่มี ไ ว้กับผู้มี ส่วนได้เ สี ย ทุกภาคส่ว นอย่ า งเคร่ง ครัด ทั้ง นี ้ บริษั ท มี
แนวปฏิบ ัติ ต่ อ ผู ้ม ีส ่ว นได้เ สี ย ตามที่ระบุในจรรยาบรรณและข้อ พึง ปฎิบัติของบริษัท ส าหรับ กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and Transparency)
บริษัทวางนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทัง้ ข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่น ๆ
อย่างโปร่งใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานการมี ประสิทธิภาพในการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับ โดยได้กาหนดให้ฝ่ ายบริหารดาเนินการในเรื่องการเปิ ดเผยข้อ มูล โดย
ตระหนักถึงผลกระทบที่ จะมี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่ างเท่ าเทียมกัน โดยผ่านช่ องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงาน One Report สื่อต่าง ๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tollway.co.th ซึ่ง จะช่วยให้
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ่สี นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Directors’ Responsibility)
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทโดยมีการนามาพิจารณาทบทวนทุก ๆ ปี ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน
องค์ประกอบที่เอือ้ อานวยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คือ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ว ยบุ ค คลผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี คุ ณ สมบัติ ทั ก ษะ ความรู ้ และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์กับบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาท
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สาคัญในการกาหนดนโยบาย และภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ทัง้ นี ้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออก
จากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน 1/3 โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ท่ี สุด กับส่ว น 1/3 ทั้ง นี ้ กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รกและปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้า
มารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการมีนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ง
กรรมการจะต้องไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือ พิจารณา หรืออนุมตั ิ รวมทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการจะกาหนดอานาจหน้าที่หรือจัดทากฎบัตร แล้วแต่กรณี ที่ระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
ทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนการกาหนดอานาจหน้าที่หรือกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ
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หนึ่ง (1) ครัง้ รวมทัง้ ทบทวนบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ฝ่ ายบริหาร อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะทาความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และมอบหมาย
อ านาจการจั ด การบริ ษั ท ให้แ ก่ ฝ่ ายบริ ห าร โดยท าการบั น ทึ ก เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการจะติดตามดูแลฝ่ ายบริหารให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี ้ ขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ และฝ่ ายบริหารอาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี ้
1.1

เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดาเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดาเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่ง
คณะกรรมการต้อ งมี ค วามเข้า ใจและพิ จ ารณาเป็ น อย่ า งดี ทั้ง นี ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ หรือ ฝ่ ายบริหารเป็ นผูเ้ สนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
(1)

การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

(2)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรม รวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ

(3) การดู แ ลโครงสร้า ง และการปฏิ บัติ ข องคณะกรรมการ ให้เ หมาะสมต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(4)

การสรรหา พัฒนา กาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ

(5) การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่องจูงใจให้บคุ ลากรปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
1.2

เรื่องที่คณะกรรมการจะดาเนินการร่วมกับฝ่ ายบริหาร

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ดั การ และฝ่ ายบริหารจะ
พิจารณาร่วมกันโดยฝ่ ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการจะ
กากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้
มอบหมายให้ฝ่ ายบริ ห าร ไปด าเนิ น การโดยคณะกรรมการติ ด ตามและให้ฝ่ ายบริ ห ารรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ ๆ ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
(1)

การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจประจาปี
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(2)

การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

(3)

การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร

(4) การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
(6)
น่าเชื่อถือ
1.3

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านการเงิน และข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับด้านการเงินมีความ
เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ
และฝ่ ายบริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) คณะกรรมการไม่ควรแทรกแซงการตัดสินใจในการดาเนินงาน การจัดซือ้ จัดจ้าง การรับ
บุคลากรเข้าทางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และ/หรือคู่มือที่กาหนดไว้ และ
(2)
2.

เรื่องที่มขี อ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น

ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารของคณะกรรมการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจ และสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบตั ิง านโดยกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารของบริษัททาหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
3.

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

3.1 บริษัทมีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ
ล่วงหน้าเป็ นรายปี และให้ฝ่ายสานักเลขานุการบริษัทและกากับดูแลกิจการ/เลขานุการบริษัท แจ้งกรรมการ
รับทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
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3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีกรรมการผูจ้ ัดการ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง เข้า
ร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อสามารถให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณา
และปัญหาโดยตรง
3.3 ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณา
เลือกเรื่องที่สาคัญเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุม และในกรณีท่ีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้ง ต่อ
ที่ประชุม และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
3.4 บริษัทโดยฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัทและกากับดูแลกิจการ/เลขานุการบริษัท เป็ นผูจ้ ดั ส่ง
หนังสือนัดประชุมในวาระต่าง ๆ ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม โดยเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม ให้กับ
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาวาระต่าง ๆ
3.5 ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการ
สามารถอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ
3.6
4.

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
4.1

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสรรหา และคัดเลือกกรรมการอิสระ เพื่อให้ตรง
กับ สถานการณ์ และความต้อ งการของบริษั ท และให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ บริษั ท ระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมถึงฉบับแก้ไข) ดังนี ้
4.1.1 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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4.1.2 ไม่ เ ป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการที่มี ส่ว นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจาหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดัง กล่าว
มาแล้วไม่ น้อยกว่า สอง (2) ปี ทั้ง นี ้ ลักษณะต้องห้ามด้ง กล่าวไม่ รวมถึง กรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
4.1.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
4.1.4 ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปี
4.1.5 ไม่ เ ป็ นหรือเคยเป็ นผู้ส อบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือ หุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริษัท สัง กัด อยู่ เว้น แต่จ ะได้พ น้ จากการมีลกั ษณะดัง กล่าวมาแล้วไม่ นอ้ ยกว่า
สอง (2) ปี
4.1.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัท ร่ว ม ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริษัท และไม่เ ป็ น ผูถ้ ือ หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ี อานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปี
4.1.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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4.1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน ร้อยละหนึ่ง (1) ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือ บริษัทย่อย
4.1.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัท
กรรมการอิ ส ระที่ มี คุณ สมบัติ ต ามข้อ 4.1.1 ถึ ง ข้อ 4.1.9 อาจได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการการกากับดูแลกิจการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4.1.4
หรือข้อ 4.1.6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และเป็ นการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ น
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(1) ลักษณะความสัม พันธ์ทางธุ รกิจ หรื อการให้บริการทางวิช าชี พ ที่ทาให้บุค คล
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
(2)
(3)
เป็ น กรรมการอิสระ

เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว

นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 หรือข้อ 4.1.9 ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายว่า วาระ
การดารงตาแหน่ง ของกรรมการอิส ระของบริษัท ไม่ค วรเกิน 9 ปี ติด ต่อ กัน นับ จากวัน ที่ บ ริษัท เข้า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดารง
ตาแหน่งต่อไปได้โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็ นอิสระของกรรมการ
อิสระดังกล่าว
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด

4.2.1 การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการแทน กรรมการที่พน้ ตาแหน่งทัง้ กรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกาหนดออกตามวาระตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ บริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่จี ะเป็ นประโยชน์ในการบริหารกิจการ
และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคานึงถึงความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้ว ย ซึ่ง รวมถึง แต่ไ ม่จากัดเพียงเชื อ้ ชาติ ศาสนา
ถิ่น กาเนิด และเพศ เป็ นต้น ตลอดจนความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะกรรมการที่จาเป็ น และยัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทา Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติท่ตี อ้ งการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
วิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวิธี การสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะดาเนินการขัน้ ตอนต่อไปนี ้
(1)

ทาการสรรหาผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งกรรมการ

(2)

นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ (กรณีตาแหน่งว่างลงระหว่างกาล)

ที่ว่างลง
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(3) นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ จากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี (กรณีครบวาระการดารงตาแหน่ง)
ทั้ง นี ้ ตามข้อบัง คับบริษัทกาหนดว่า ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 (1/3) ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 (1/3) ดังนัน้ กรรมการบริษัทจึงมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสาม (3) ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กาหนดจานวนวาระ
การดารงตาแหน่งของกรรมการไว้ในข้อบังคับบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ กรรมการ
(1)

การแต่งตัง้ กรรมการท่านเดิมเพื่อกลับเข้ามารับตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการครบวาระ การแต่งตัง้ กรรมการจะผ่านการพิจารณาอนุม ตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง

2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มี อยู่ทั้ง หมดตามข้อ 1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3)
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(2)

การแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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4.2.2 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ จะได้รบั การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ง จะพิ จ ารณาสรรหาบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม กล่า วคื อ เป็ น ผู้มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ กลยุทธ์ หรือ
เป้าหมายที่ ค ณะกรรมการบริษัท กาหนดไว้ รวมทัง้ มีค วามเข้า ใจในธุร กิจ ของบริษัท เป็ น อย่า งดี โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้ง ตาม
ข้อบังคับบริษัท
ทั้งนี ้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการไปด ารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5.

บทบาทประธานกรรมการ

บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการทางานของฝ่ ายบริหาร จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การไม่ใช่คนเดียวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
ประธานกรรมการทาหน้าที่ดงั นี ้
(1) กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้ม่นั ใจได้ว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มี
จริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3)

เป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้

(4) หารื อ ร่ว มกับ กรรมการอิ ส ระ ได้แ ก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกาหนดวาระการประชุม
(5) ทาให้ม่ นั ใจว่ากรรมการทุกท่านได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อพิจารณาหารือในแต่ละวาระใน
เวลาที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ
(6)

ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างกรรมการกับฝ่ ายบริหาร
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท จัด ให้มีก ารปฐมนิเ ทศสาหรับ กรรมการบริษัท รายใหม่ที่เ ข้า ดารงตาแหน่ง กรรมการ
บริษัท โดยฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัทและกากับดูแลกิจการ/เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูป้ ระสานงานในการ
จัดปฐมนิเทศ โดยเชิญผูบ้ ริหารสายงานต่าง ๆ มานาเสนอข้อมูลของบริษัท ธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการถือหุน้
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบริษัท
7.

การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
โดยมุ่งเน้นให้การประเมินดังกล่าวได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี ้
7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจ ารณาผลงานและข้อที่อาจพัฒ นาให้ดีขึน้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
7.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินทัง้
คณะและรายบุคคล รวมทัง้ ประธานกรรมการมีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมินภาพรวม
ไว้ในรายงานประจาปี
7.3 บริษัทจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทางและเสนอแนะคาถาม ใน
การประเมิน ซึ่งจะได้ผลอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงและมีการนาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ทาให้
เกิดการพัฒนาที่แท้จริง การประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกจะดาเนินการทุก ๆ สาม (3) ปี และมีการเปิ ดเผย
การดาเนินการและแผนการพัฒนาไว้ในรายงานประจาปี
8.

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้เข้ารับการอบรม
หลัก สูต ร สัม มนา และร่ว มกิจ กรรมที่ จ ัด โดยสมาคมส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย ( IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
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เป็ นการเพิ่ม พูน พัฒนาความรู ้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
9.

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษั ท ได้จัด ให้มี บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ง เป็ น ผู้บ ริห ารหรื อ พนัก งานของบริ ษั ท
ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการบริษัท โดยกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข) และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 นโยบายทีส่ าคัญเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
1.

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

“การทุจริต” หมายความว่า การใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนหรือผูอ้ ่ืนจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัท โดยเป็ นประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการ
ทางาน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ/หรือนโยบายที่บริษัท กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ โดยไม่
ต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงว่าการกระทานัน้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผอู้ ่นื เสียหายหรือไม่ แม้ไม่เกิดความเสียหายก็
ยังคงถือว่าเป็ นการกระทาความผิดได้
“การคอร์รัปชัน” หมายความว่า การติดสินบน การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ทาธุรกิจกับบริษัท รวมทัง้ การใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือการใช้ขอ้ มูลที่
ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริษัท ไปกระทาการใดๆ ที่เป็ นการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ตนเอง พวก
พ้อง และ/หรือผูอ้ ่นื เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือประโยชน์ใด ๆ
โดยมิ ช อบแก่ตนเองหรือพวกพ้องทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการกระทาใด ๆ ที่ขัดหรือ แย้งกับ
กฎหมาย ข้อบังคับการทางาน นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่
เป็ นกรณีท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือจารี ตทางการค้า
ให้กระทาได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ หรือการเข้าร่วม
กิจ กรรมและส่ง เสริม ให้พ นักงานเข้าร่วมกิจ กรรมทางการเมื องในนามของบริษั ท เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ง การ
ได้เปรียบทางการค้า ทั้งนี ้ ไม่รวมถึง การที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ แต่จะไม่ดาเนินการใด ๆ ที่ทาให้บริษัทสูญเสียความเป็ นกลางหรือได้รบั ความเสียหาย
จากการเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องทางการเมือง
“ความเป็ นกลางทางการเมื อง” บริษัท มีนโยบายดาเนินธุ รกิจ อย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทาง
การเมืองหรือนักการเมืองที่สงั กัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และจะไม่นาเงินทุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบใด ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมืองใดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ ประโยชน์
ทางธุรกิจ อันเข้าข่ายการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
“การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล” อาจท าให้เ กิ ด ความเสี่ย งต่ อ บริษัท เนื่ อ งจากกิ จ กรรมดัง กล่าว
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรือเส้นทางสาหรับการ
คอร์รปั ชันได้ ดังนัน้ เพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเป็ นที่เคลือบแคลงสงสัย บริษัท
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จึงกาหนดหลักการและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล และกระบวนการในการควบคุม
ตรวจสอบ ไว้ในนโยบายฉบับนีด้ ว้ ย
(1) ต้องพิสจู น์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบความสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
โดยสนันสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความแข็ง แรง
ให้กบั ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท
(2) ต้อ งพิส ูจ น์ไ ด้ว่า การบริจ าคเพื่อ การกุศ ลดัง กล่า วไม่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์
ต่า งตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือ หน่ว ยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง เว้นแต่การประกาศเกี ยรติ คุณหรื อ การ
ประชาสัม พันธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ ัวไป เช่ น การติดตราสัญลักษณ์
(LOGO) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อ่นื เป็ นต้น
“เงินสนับสนุน (Sponsorships)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
อาจมีความเสี่ยงต่อบริษัทเนื่องจากการจ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและ
การติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบนได้ ดังนัน้ บริษัทจึงกาหนดหลักการ
และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินสนับสนุน และกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ
“การเลี้ยงรั บรอง ของขวัญ ค่าบริการต้อนรั บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Hospitality)” บริษัทมี
นโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไม่เรียกร้องที่จะรับ หรือเสนอที่จะเลีย้ งรับรอง ให้หรือรับ
ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจาเป็ นและไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รฐั หรือ
บุคคลที่ทาธุรกิจกับบริษัท โดยต้องพิสจู น์ถึงความจาเป็ นที่เหมาะสมและสามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจนสอดคล้องตาม ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการกาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติในเรื่องนีไ้ ว้อย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวนถึงความ
จาเป็ น ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์นีอ้ ย่างต่อเนื่อง และกรณีท่ี กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงาน ส่งมอบของขวัญดังกล่าวเพื่อให้เป็ นทรัพย์สินของบริษัท สาหรับนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สว่ นรวม
ต่อไปจะต้องรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อทราบตามหลักเกณฑ์และ ขัน้ ตอนที่บริษัทกาหนดไว้
บริษัทรวมถึ ง บริษัท ย่ อ ยหรื อ บริษั ท ร่ว ม (หากมี ) มี แนวทางการดาเนิ นธุ ร กิจ อย่า งมี คุณ ธรรม
จริยธรรม โดยยึดหลักการเป็ น บรรษั ทภิ บาลที่ ดี และไม่ มี นโยบายส่ง เสริม หรื อสนับ สนุนให้ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทาหรือสนับสนุนให้มีการกระทาทุจริตหรือคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึน้
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ และการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
ขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ได้จดั
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ให้มีโครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบและระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รปั ชั่นภายในองค์กร
แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ที่บริษัทได้กาหนดไว้ มีดงั นี ้
1.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดย
คณะกรรมการบริษัทต้องมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นไปสื่อสาร และปฏิบัติ
อย่างเป็ นผลสัมฤทธิ์
1.1.2 บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นรวมถึงกระบวนการแจ้งเบาะแสและรับ
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดสัมมนาหรืออบรมให้
ความรู แ้ ก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลข่าวสารบนอินทราเน็ต เป็ นต้น เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานรับทราบและทาให้ม่นั ใจว่าได้มีการนามาตรการดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
1.1.3 บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น รวมถึงกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือรับ
ข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (หากมี) หรือตัวแทนทางธุรกิจ หรือคู่คา้ ทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บ ไซต์ รายงานประจาปี คู่มือการ
ติดต่อธุรกิจกับบริษัท สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อให้รบั ทราบอย่างทั่วถึงและนามาตรการดังกล่าว
ไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
1.1.4 กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ซึ่ง ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชั่น บริษัทจะมีขนั้ ตอนการสอบสวนและให้ความเป็ นธรรม แต่หากพิสจู น์ได้ ว่าบุคคลดังกล่าวฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นจะมีโทษตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการทางาน หรือระเบียบ
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีผ้ ลของการทุจริตหรือคอร์รปั ชั่นอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก
ส่วนหนึ่งที่บริษัทจะนามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
1.1.5 บริษัทได้จดั ให้มีระเบียบปฏิบตั ิหรือหลักเกณฑ์แนวทางในการเบิกจ่าย โดยกาหนดวงเงิน
อานาจอนุมตั ิ วัตถุประสงค์และผูร้ บั ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจนประกอบทุกครัง้ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การทุจริตหรือการคอร์รปั ชั่น พร้อมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสโดยหน่วยงานที่เป็ นอิสระ
1.1.6 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่ อ ต้านการคอร์รัปชั่น ตั้ง แต่การคัด เลื อก การอบรม การประเมิ นผลงาน การให้
ผลตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่งให้แก่บคุ ลากรของบริษัท
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1.1.7 บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่ อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
คอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ได้ เช่น มี
ระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น
ภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
1.1.8 บริษั ท จัด ให้มี ก ารท าเอกสารหลัก ฐานตามแนวทางปฏิ บัติ ข องนโยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ ตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและจะมีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิและ
มาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายฉบับนีอ้ ย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ เพื่อให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธุรกิจรวมถึงกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการประกาศใช้
บังคับในแต่ละช่วงเวลา
2.

นโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หากมี) มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทจัดให้มี
นโยบายในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ขึน้ เพื่อเป็ นช่องทางให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีพ บเห็น การ
กระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทางาน ระเบียบปฏิบตั ิ หรือ
นโยบายต่ า ง ๆ ของบริษั ท รวมทั้ง พฤติ ก รรมที่ อ าจส่อ ถึ ง การทุ จ ริ ต การคอร์รัป ชั่น การประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นเพื่อ
ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข หรือดาเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม มีความโปร่งใสและยุติธรรมสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับมาตรการคุม้ ครองพนักงานหรือผูแ้ จ้งเบาะแสร้องเรียน บริษัทมีกระบวนการรักษาความลับ
และจัดเก็บข้อมูลหรือเบาะแสที่ได้รบั ร้องเรียน ข้อมูล เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือ
เบาะแสที่ได้รบั แจ้งมานัน้ เก็บเป็ นความลับ โดยอาจจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็ น
สาคัญ อีกทัง้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความ
คุม้ ครองด้วยสิทธิท่ีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก และบุคคลเหล่านีส้ ามารถเลือกที่
จะไม่เ ปิ ด เผยชื่อที่อ ยู่ห รือ ตัวตนได้ เว้น แต่ผูแ้ จ้ง เบาะแสหรือ ผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผู ร้ อ้ งเรียนหรือผู้แจ้ง เบาะแสจะท าให้บ ริษั ทสามารถรายงานความคื บหน้าหรื อ สอบถามข้อมูล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์เพิ่มเติมหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ เพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายแก่ผูร้ อ้ งเรียนหรือผู้แจ้ง
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เบาะแสได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ หรือเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ บริษัทจะ
ไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อพนักงานไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือ
สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
บริษัทได้จัดให้มี “ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส” ที่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ
หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ โดยให้ ประธานคณะทางานกากับดูแลกิจการ พิจารณา กลั่นกรอง และแก้ไขเรื่อง
ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับข้อร้องเรียนนั้น แล้ว นารายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรับทราบต่อไปทัง้ นีต้ าม “แนวปฏิบตั ิใน
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Procedure)”
ผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ อาจติดต่อตามช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ดังต่อไปนี ้
•

เว็บไซต์ของบริษัท
www.tollway.co.th/th หัวข้อ ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

•

ติดต่อเลขานุการบริษัท
Email:

companysecretary@tollway.co.th

ทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษัท
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
หรือส่งทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทติดตัง้ ไว้ ณ บริเวณห้องโถงล็อบบีป้ ระชาสัมพันธ์
ภายในอาคารสานักงานใหญ่ของบริษัท
การใช้บังคับ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็ นไปตามนโยบายในการรับ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing
Policy) นี ้ ให้ ประธานคณะทางานกากับดูแลกิจการร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร และ
ส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ จัดทาหรือปรับปรุงแก้ไข “แนวปฏิบตั ิในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
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(Whistle Blowing Procedure)” จากนั้นให้กรรมการผูจ้ ัดการพิจารณาก่อนเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้บงั คับต่อไป
3.

นโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกาหนดนโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใดที่ทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และให้รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง
หรือผูร้ ่วมงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในตาแหน่งหรือสายงานที่มีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในหรือที่ตอ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
คาจากัดความ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า (1) ผูบ้ ริหารตามนิยามของมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึง ฉบับแก้ไ ข) (2) ผูด้ ารงตาแหน่ง ระดับผู้บัง คับบัญ ชาสูง สุด
ของสายงาน ผูจ้ ดั การ หรือระดับหัวหน้าสายงานขึน้ ไป
“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลอื่นใดที่ไม่จากัดเฉพาะแต่เอกสารทางการเงิน ข้อมูลทางการ
เงิ น สัญ ญาต่ า ง ๆ ข้อ พิ พ าททางกฎหมาย ที่ ยัง มิ ไ ด้มี ก ารเปิ ด เผยต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปที่ เ ป็ น
สาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์สงู ขึน้ ต่าลง
คงที่ หรือเป็ นการพยุงราคาหลักทรัพย์
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
1.
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใดที่ทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในหรือซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือสายงานที่รบั ผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ดาเนินการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิ น 1 เดือนและภายหลัง จากที่ ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว 24 ชั่วโมง
2.
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใดที่ทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่
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ได้รบั ทราบข้อมูลภายในหรือซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือสายงานที่รบั ผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู ห้ รือควรรู ว้ ่าผู้รับข้อมูลอาจนาข้อมูลนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
3.
เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจะควบคุม เข้มงวด และจากัดการใช้ขอ้ มูล
ภายในอย่างน้อยก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
4.
ส านัก เลขานุก ารบริษั ท และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ/เลขานุก ารบริ ษั ท จะท าหน้า ที่ ใ นการ
ดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการรายงานการถือหลักทรัพย์ ให้กับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท ต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่ผรู้ ายงานถือหุน้ เกินร้อยละสามสิบ (30%) ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่ง ผ่ านมายัง ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัทและกากับดูแลกิจการ/เลขานุการบริษัท ก่อนนาส่ง สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่งภายในสามสิบ (30) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ดังกล่าว หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายในสาม (3) วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้
บทกาหนดโทษ
การกระทาฝ่ าฝื นใด ๆ อันเป็ นเหตุให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัท
ถือเป็ นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รบั โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข)
4.

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็ นนโยบายที่สาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน กับ
บริษัทใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัท ดังต่อไปนี ้
4.1 หลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ตนเอง ที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัท
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4.2 ในกรณีท่ีจาเป็ นต้องทารายการเช่นนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทารายการนัน้ เสมือน
การทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสีย
ในรายการนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
4.3 ในกรณี ท่ีเ ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัดโดย
4.3.1 การทาธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้อ งขออนุม ัติห ลัก การ
และวงเงินในการทาธุ รกรรมดัง กล่าวตามระเบียบรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัท
4.3.2 ให้จดั ทารายงานสรุปการทาธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการ
อนุมตั ิตามข้อ 4.3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษัท
4.4 ในกรณีท่ธี ุรกรรมที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะข้อตกลงทาง
การค้าตามข้อ 4.3.1 ในการทาธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทตามระเบียบการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท รวมทัง้ กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
5.

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กาหนดมาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน รวมทัง้ กาหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล
โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่นาเสนอ
แผนงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย
ปี ละหนึง่ (1) ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จ ัด ให้มีร ะบบการควบคุม ภายในที่ค รอบคลุม ทุกด้า นทั้ง ด้า นการเงิน
การปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และ
สินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ อีกทัง้ จัดให้มีการกาหนดลาดับชัน้ ของผูม้ ีอานาจอนุมัติและความรับผิดชอบ
ของผู้บ ริห ารและพนัก งานมี ก ารตรวจสอบและถ่ว งดุล ในตัว โดยกาหนดระเบี ย บการปฏิบัติง านเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
7.

นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท จัดให้มี การเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศ ทั้ง ที่เป็ น ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิ น และข้อมูล
สารสนเทศเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็ นจริงอย่างครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทาขึน้ อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย และโปร่งใส และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทัง้ ในด้านบวก และด้านลบ
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 การเปิ ดเผยข้อมูลส าคั ญที่ ยังไม่ ไ ด้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ บริษัทจะทาการเปิ ดเผยอย่ าง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทัง้ ดาเนินการให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ หรือ นักลงทุนได้รบั ข้อมูล
ต่า ง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย โดยเปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศ
(เว็บไซต์) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของบริษัท อีกทั้ง คานึง ถึง ข้อกาหนดของช่ วงเวลาที่จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวด้วย
7.2 การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผล
ประกอบการในอนาคตของบริ ษั ท บริ ษั ท จะท าการเปิ ดเผยด้ว ยความระมั ด ระวัง พร้อ มทั้ง อธิ บ าย
ถึงเงื่อนไข หลักฐานการอ้างอิง หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นนั้
7.3 การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะแล้ว บริษัทจะทาการเปิ ดเผยอย่างชัดเจน
ครบถ้วน โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี ้บริษัทได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมด้วยความชัดเจน สอดคล้อง
และไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
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7.4 การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสาคัญ บริษัทจะทาการเปิ ดเผยบนพืน้ ฐานของความ
เป็ นจริง และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
หรือเปิ ดเผยในทานองที่อาจทาให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือเป็ นการชีน้ าใด ๆ
ต่อราคาหลักทรัพย์
7.5 การเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจทาให้บริษัทได้รบั ผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน บริษัทจะใช้
ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ อย่างรัดกุม และรอบคอบ ทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจหรือ
ส่วนแบ่งทางการตลาด
7.6 บริษัทมีการกาหนดกลุ่มผูเ้ ตรียมข้อมูลและเปิ ดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยกาหนดให้มี
ความระมัดระวังข้อมูลสาคัญ โดยพนักงานทุกคนไม่ได้รบั อนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย
สู่สาธารณชนทั่วไปไม่ว่าในช่วงเวลาใด ๆ เว้นแต่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชนทั่วไป เว้นแต่กรณีจาเป็ น
และต้องได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การ
(“ข้ อ มู ลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยัง มิ ได้มี การเปิ ดเผยต่อ สาธารณชนเป็ นการทั่วไป ซึ่ง เป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าว
รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือผูบ้ ริหารสาคัญของบริ ษัท
จดทะเบียน และเป็ นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผลู้ งทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน)
8.

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก่อนการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังมีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ่รี บั ผิดชอบว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
9.

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะให้ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ อันประกอบด้ว ยวงจรเครื อข่า ยการสื่อ สารข้อ มูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของ
บริษัท อย่างมีประสิทธิภ าพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติท่ีเกี่ ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างดี
โดยเชื่ อ มั่น ว่ า การปฏิ บัติ ต ามแนวหลัก การความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม และสิ่ ง แวดล้อ มขององค์ก ร
จะสามารถนาพาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดร่วมกันได้ บริษัทถือว่าความเข้าใจในหลักการ
ที่ถูกต้องและคุณประโยชน์จากการปฏิบตั ินนั้ ถือเป็ นเรื่องจาเป็ นที่พนักงานของบริ ษัทจะต้องตระหนักด้วย
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนีเ้ พราะความเข้าใจจะช่วยให้นโยบายเกี่ ยวกับความรับผิดชอบต่อ สัง คม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีอยู่ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
11.

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เ ป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อ งค์กร เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับนัก ลงทุนเป็ นหลัก นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะหลาย ๆ ด้านประกอบกันไม่ว่าจะ
เป็ นด้านการเงิ น การสื่ อสาร การตลาด และการประชาสัม พันธ์เพื่อบริหารจัดการให้การสื่อสารไปถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย “กลุ่มเป้าหมาย” ของนักลงทุน
สัมพันธ์ได้รวมถึงคนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท เช่น ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์
นักลงทุน คู่คา้ ทางธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแล สื่อมวลชน ไปจนถึงสาธารณชนทั่วไป เป็ นต้น
ดังนั้น บริษัทจัดให้มี คณะทางานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) ทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร และ/หรือติดต่อโดยตรงกับ ‘’กลุ่มเป้าหมาย’’ และเป็ นหน่วยงานผู้ รบั เรื่อ ง
และ/หรือชีแ้ จงผ่ าน ‘’กลุม่ เป้าหมาย’’ ด้วยตนเองรูปแบบความสัมพันธ์ท่นี กั ลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งใช้จะเป็ น อยู่
ในรูปแบบ การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) คือการทาหน้าที่เป็ นทัง้ ผูท้ ่ีบอก “ข้อเท็จจริง”
ที่บริษัทอยากจะสื่อสาร และทาหน้าที่เป็ นผูร้ บั ฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
บริษัท นักลงทุนสัมพัน ธ์มีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูง ดูแลนักลงทุน สร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่บริษัทอีกด้วย ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ จะผ่านหน่วยงานด้ านสื่อสาร
องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Communication & CSR ) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นหลัก ทัง้ นี ้
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีบริษัท
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
12.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และยึดหลักความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมี ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงการเคารพสิทธิ มนุษยชน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง และ
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ผู ม้ ีส ่ว นได้เ สีย ทุก ฝ่ าย นอกจากนัน้ ยัง เสริม สร้า งความเสมอภาคและเท่า เทีย มกัน ด้ว ยการไม่เ ลือ ก
ปฏิบตั ิต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทาการเมินข้อมูลความเป็ นส่วนตัว ทัง้ ทางด้าน
เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สภานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีนโยบายที่มิให้บริษัทเข้าไปมี
ส่วนเกี่ย วข้อ งกับ การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน ในการดาเนิน ธุร กิจ ของบริษัท เอง และการละเมิด สิท ธิ
มนุษยชนของคู่คา้ ด้วย
13.

นโยบายและแนวการปฏิบัติการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค่ า ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นสิ่ ง ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทางบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปั ญญา และ
เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่นื
นอกจากนี ้ บริษัทจะเคารพ และปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และมีนโยบาย
ห้ามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผูอ้ ่นื ไว้ดงั นี ้
(1) บุคลากรทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ปกป้อง และรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านัน้ รั่วไหล และต้องไม่นา
ทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิไ ด้รับ
อนุญาต
(2) บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องเคารพ และให้เกียรติทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน และไม่
นาผลงานอันมีทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานัน้
14.

นโยบายและแนวการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ตระหนัก ถึง การดูแ ล รักษา และใช้ทรัพ ยากรที่มี อยู่อ ย่างคุ้ม ค่าเป็ น สิ่ง ส าคัญ ซึ่ง เกิ ด
ประโยชน์ต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่
รักษาทรัพ ยากรของทุกหน่ วยงานในองค์กรด้ว ยความเป็ น อันหนึ่ง อันเดี ย วกันภายใต้นโยบายการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดาเนินงาน ดังนี ้
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(1) บุคลากรทุกคนของบริษัท ต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทางานของบริษัท เช่น บริษัทจัดกิจกรรม 5ส กิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานทาความ
สะอาดบริเวณโต๊ะทางาน และคัดแยกวัสดุอปุ กรณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทางาน สิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัยของพนักงาน
(2) บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ และของเสีย ตลอดจนนาผลิตภัณฑ์
หรือวัสดุท่ที งิ ้ แล้วแต่ยงั มีประโยชน์ นากลับมาใช้ใหม่
(3) บุคลากรทุกคนของบริษัททุกคนต้องอนุรกั ษ์ และใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า โดยบริษัท มีการ
รณรงค์ให้เปิ ดปิ ดไฟในแต่ละพืน้ ที่โดยมีการติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับการเปิ ดปิ ดไฟ เมื่อใช้งาน และเลิกใช้งาน
และมี การเปิ ดปิ ดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กาหนด ด้านอุปกรณ์ไ ฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ จะผ่าน
กระบวนการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่เี หมาะสมกับการใช้งาน ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี าหนดของหน่วยงาน
ด้านพลังงาน
(4) บริษัทมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู ก้ ับผู้บริหารและพนักงาน ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ทราบทั่วกัน และมีป้ายติดตามจุดต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือปฏิบตั ิ
นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน และทรัพยากรที่
อยู่ใกล้ตวั โดยผูบ้ ริหาร และพนักงานสามารถระดมความร่วมมือในการให้ความสาคัญ และปฏิบตั ิตนเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอนุรกั ษ์ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในปัจจุบนั โดยเริ่มต้นจาก
ภายในองค์กร ตลอดจนเกิดจิตสานึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
15.

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีนโยบายที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน และสังคมมีสุขภาพ และชีวิต
ความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ พร้อมทัง้ มีนโยบายที่จะร่วมรณรงค์ให้เกิดจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมว่าเป็ น
หน้า ที่ ข องทุ ก คนที่ จ ะต้อ งร่ ว มกัน ดู แ ลรัก ษา บริ ษั ท จึ ง มี แ นวทางที่ พึ ง ปฏิ บัติ ส าหรับ การดูแ ลรัก ษา
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้
•
ให้ความสาคัญในการป้องกัน และควบคุมมลพิษ โดยได้มีการตรวจวัดปริมาณมลพิษที่
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางเป็ นประจา และได้บริหาร และบารุงรักษาทางยกระดับดอนเมืองให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล และคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผูใ้ ช้บริการทางยกระดับ พนักงาน และชุมชน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
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•
สร้างจิตสานึกแก่พนักงาน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างรู ้
คุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การนา ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การทางาน
•

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกาหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

•

ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุ งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

•

เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง

•
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ น ทัง้ ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ เวลา
และการฝึ กอบรม พร้อมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
•
ส่งเสริม และสนับสนุนการสื่อสาร และให้ความรูแ้ ก่ พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

