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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ เห็นถึงความสําคัญของระบบการจัดให้ มี
โครงสร้ างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น เพื อ
สร้ างความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่การเติบโตทียังยืน และเพิมมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทํานโยบายการกํ ากับดูแลกิจการและให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานถือปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง และจะมีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยเป็ นประจําทุกปี เพือให้ มีมาตรฐาน
สอดคล้ องตามหลักการกํ ากับดูแลทีดีดงั ทีหน่วยงานกํ ากับดูแลกํ าหนดไว้ ทังนี
$ $ ได้ แบ่งนโยบายฯ
ดังกล่าวออกเป็ น 5 หมวด ดังนี $
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริ ษัท
สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ

ทังนี
$ $ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ ทบทวน ปรับปรุ งนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทฯ ให้ มีความ เหมาะสม และสอดรับกับกฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องอย่างสมําเสมอทุกปี

(นายสุทธิศกั ดิF จิราธิวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
2 พฤษภาคม 2560
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หมวดที 1
คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการ ประกอบด้ วย กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ตามสัดส่วนยุติธรรมและกรรมการทีเป็ นอิสระ ซึงมีจํานวนกรรมการทีเหมาะสม
กับการดําเนินงานให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ วมีจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้ องไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน เพื อให้ มีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้ าทีและมีการถ่วงดุลในอํานาจดําเนินงานอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทังคณะ
$
คุณสมบัตแิ ละการแต่ งตัง$
1. กรรมการต้ องได้ รับการแต่งตังจากที
$
ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
และเมือครบกําหนดออกตามวาระ มีสิทธิได้ รับการเลือกตังให้
$ กลับมาดํารงตําแหน่งต่อไป
ได้ โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ทํ า หน้ าที คั ด เลื อ กจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกํ าหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรม รวมทังมี
$ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
2. กรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและมีความเป็ นอิสระเข้ มงวดกว่าแนวทาง
ที ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บทบาท หน้ าที'และความรั บผิดชอบ
1. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลทีมีความซือสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
ธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง
3. ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
4. ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ล งทุนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม อย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน โปร่งใสและทันเวลา
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5. ต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจน
มติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ
6. คณะกรรมการมีหน้ าทีกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดําเนิน งานของ
บริ ษัทฯ และการควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าสูงสุดให้ แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่าง
มันคงและยังยืน
7. คณะกรรมการควรติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
8. จัดให้ มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้
9. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึงสามารถประเมิน
ติดตาม และบริ หารความเสียงทีสําคัญได้
11. จัดให้ มีการดําเนินงานตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการทีดี และสนับสนุนให้ มีการสือสาร
ไปสูท่ กุ คนในบริ ษัทฯ ให้ ได้ รับทราบ ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง
12. จัด ให้ มี เ ลขานุก ารบริ ษั ท เพื อช่ ว ยดูแ ลกิ จ กรรมต่า งๆ ของคณะกรรมการและช่ ว ยให้
คณะกรรมการและบริ ษัทฯ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
13. จัดให้ มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพือเป็ นมาตรฐาน
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
14. กรรมการทีเป็ นอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากําหนด กลยุทธ์ การ
บริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร การแต่งตังกรรมการและการกํ
$
าหนดมาตรฐานการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทังพร้
$ อมทีจะคัดค้ านการกระทําของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอืน ในกรณี ทีมี
ความเห็นขัดแย้ งในเรื องทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
15. กรรมการเข้ าใหม่มีหน้ าทีรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. รวมทังกรรมการต้
$
อง
รายงานการเปลี ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
16. กํ า หนดนโยบายต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน รวมถึ ง มาตรการ การกํ า กับ ดูแ ล และ
สนับสนุนให้ นําไปสู่การปฏบัติในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีมีประสิทธิภาพ รวมทัง$
ให้ มนใจว่
ั าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชันอย่างเคร่งครัดและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
1. กรรมการจะดํ ารงตํ าแหน่ง นี ใ$ ห้ กับบริ ษัทจดทะเบียนไม่เ กิ นกว่า 5 บริ ษัท ในขณะที รั บ
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
2. กรรมการควรให้ ความมันใจได้ ว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ จ ะดํ ารงตํ าแหน่ง นี ใ$ นบริ ษัทจดทะเบี ยนได้ เ พี ยง 1 แห่ง เท่านัน$
เพือให้ มีเวลาเพียงพอในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
การประชุมของคณะกรรมการ
1. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ าเสมอ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั ง$
และไม่น้อ ยกว่ า 5 ครั ง$ ต่อ ปี โดยได้ มี การกํ า หนดตารางการประชุม ประจํ าไตรมาสไว้
ล่วงหน้ าตลอดทังปี
$
2. กํ าหนดให้ มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม เมื อมี การพิจารณาลงมติในเรื อง
สํ า คัญ ๆ เช่ น รายการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยที มี
ผลกระทบสําคัญต่อบริ ษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดับอํานาจบริ หารงาน
การกําหนดนโยบายบริ หารการเงินและการบริ หารความเสียง เป็ นต้ น
3. ในทีประชุม หากกรรมการคนใดเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระทีพิจารณา ต้ องออกจากที
ประชุมก่อนเริ มการพิจารณาเรื องในวาระนันๆ
$
4. จัดให้ มีการส่งหนังสื อเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้ าอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามที กํ าหนดไว้ ในข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ
เพือให้ มีเวลาพิจารณาข้ อมูลอย่างเพียงพอ
5. กรรมการทุกคนมีสิทธิทีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสําคัญอืนๆ
หากมีข้อสงสัย กรรมการอืนและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินการเพือตอบข้ อสงสัยนัน$
6. เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้ได้ รับมอบหมายต้ องจัดทํ ารายงานการประชุมคณะกรรมการให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ภายในเวลาทีกฏหมายกําหนดไว้
7. ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุการ
คณะกรรมการ จะร่ วมกันพิจารณาวาระการประชุม และเรื องทีสําคัญจะมี การนําเสนอ
คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณากลันกรองและแสดง
ความเห็นก่อนเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการด้ วย
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การแต่ งตัง$ คณะกรรมการชุดย่ อยและคณะทํางาน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ง ตังคณะกรรมการชุด ต่า งๆ ตามที พิ จ ารณาว่ า จํ า เป็ นและ
เหมาะสมเพือกํากับดูแลงานทีต้ องการความเชียวชาญเฉพาะด้ านและกลันกรองงานเหล่านันแทน
อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังกํ าหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยต้ องรายงานผลการปฏิ บตั ิงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทภายในเวลาที กํ าหนดไว้ เป็ นประจํ า ซึงคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยแต่
ละคนนันจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานของบริ ษัทได้ แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและอย่างน้ อย 1
คนต้ องเป็ นผู้ทีมี ความรู้ และประสบการณ์ ทางด้ านการบัญชีหรื อการเงิ น ทํ าหน้ าที สอบ
ทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพ มี การ
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฏหมายทีเกียวข้ อง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีทีเกิด
รายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
และครบถ้ วน และการสนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ บริ ษัทฯ มี การบริ หารความเสี ยงที เป็ น
ระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2
คน ทังนี
$ $สัดส่วนของกรรมการอิสระต้ องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
$
และมี กรรมการอิ ส ระเป็ นประธานคณะกรรมการ ทํ าหน้ าที เสนอนโยบายการสรรหา
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลทีทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมและคุณสมบัตเิ หมาะสมทีสมควรได้ รับการแต่งตังเป็
$ นกรรมการและหรื อผู้บริ หาร
แล้ วแต่กรณี ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผู้บริ หาร ดูแลให้ มี
แผนสืบแทนตําแหน่งที เฉพาะเจาะจงของผู้บริ หารระดับสูงและมีรายชือผู้ทีมี คณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ทีจะได้ รับการพิจารณารวมทังมี
$ การทบทวนให้ เหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั เสนอ
นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ แก่กรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริ หาร รวมทังหาแนวทางและวิ
$
ธีการจ่ายค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและ
ระบบการจ่ า ยและอัต ราค่า ตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะตลาด ณ ปั จ จุ บัน และ
เหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพือให้ สามารถรักษาคนดีทีมีความสามารถให้
คงอยู่กบั บริ ษัทฯ ไว้ ได้ รวมทังเป็
$ นแรงจูงใจสําคัญทีจะทําให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคน
ปฏิบตั หิ น้ าทีในการบริ หาร และพัฒนาบริ ษัทฯ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปได้ อย่างมันคง
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3. คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
คณะกรรมการทังหมด
$
และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานคณะกรรมการ ทําหน้ าทีในการ
นําเสนอและให้ การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกํ าหนดนโยบายด้ านการบริ หาร
ความเสี ยงและระดับ ที ยอมรั บ ได้ และการกํ า หนดกรอบการบริ ห ารความเสี ยงให้
สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียงของบริ ษัทฯ รวมทังติ
$ ดตามการดําเนินการเพื อ
บริ หารความเสียงด้ านต่างๆ เพือให้ มันใจได้ ว่าการบริ หารจัดการความเสี ยงนันมี
$ ความ
เพี ยงพอ เหมาะสม และสามาถจัดการความเสี ยงให้ อยู่ในระดับที ยอมรั บได้ และการ
บริ ห ารความเสี ยงได้ มี ก ารนํ า ไปปฏิ บัติ อ ย่ า งต่ อ เนื อง รวมทั ง$ ประสานงานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ าเสมอโดยการแลกเปลี ยนความรู้ และข้ อมูลเกี ยวกับ
ความเสียงและการควบคุมภายในทีมีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ รวมถึง
การสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม
อีกทังแต่
$ งตังตั
$ วแทนคณะกรรมการ และ/หรื อคณะทํางาน และ/หรื อบุคคลากรเพิมเติมที
เกียวกับการบริ หารความเสียงตามความเหมาะสม โดยได้ มีการแต่งตังคณะทํ
$
างานบริ หาร
ความเสียงซึงประกอบด้ วยผู้บริ หารจากสายงานต่างๆ เพือช่วยให้ การดําเนินงานด้ านการ
บริ หารความเสียงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระไม่ น้ อยกว่ า กึ งหนึ งของ
คณะกรรมการทัง$ หมด และมี ก รรมการอิ ส ระเป็ นประธานคณะกรรมการ ทํ า หน้ า ที
พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ทบทวนความเหมาะสมและความเพี ย งพอของนโยบาย
รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเกี ยวกับกิจกรรมที
เกียวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) และ
ทําหน้ าทีติดตามความคืบหน้ าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลของกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานบริ ษัท เพื อให้ มันใจว่าบริ ษัทฯ มี
หลักการทีดีในการกํากับดูแล การบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้ พร้ อมทัง$ ตรวจประเมินภายในด้ วยเกณฑ์ บรรษั ทภิ บาล เพื อกํ าหนดประเด็นที ต้ อง
ปรับปรุงพร้ อมทังให้
$ ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะเพือแก้ ไขปรับปรุ งตามความ
เหมาะสมและตามทีเห็นสมควร
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หมวดที 2
สิทธิและความเท่ าเทียมของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดแนวปฏิบตั ทิ ีดีในการรักษาสิทธิทีผู้ถือหุ้นพึงได้ รับ อันได้ แก่
1. สิทธิในการได้ รับทราบข่าวสารข้ อมูลทีจําเป็ นของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง ทันเวลา เพือให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ข้อมูลทีเพียงพอในการตัดสินใจ รวมถึงสิทธิในการได้ รับใบหุ้น การโอนหุ้น และ
การได้ รับเงินปั นผล
2. การอํ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุม ทัง$ ในด้ านการจัดเตรี ยม
สถานทีและเวลาการนัดประชุมทีเหมาะสม
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมทีมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบในแต่ละวาระ และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
รายละเอียดของเอกสารทีต้ องใช้ แสดงตัวในการเข้ าร่ วมประชุม โดยมีการจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และทําการเผยแพร่ ใน Website ของบริ ษัทฯ
รวมทังแบบฟอร์
$
มการมอบฉันทะ (Proxy Form) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในการประชุมแต่ละครัง$ ประธานกรรมการบริ ษัท จะทําการชี $แจงวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนอย่างชัดเจน และบริ ษัทฯ มีการจัดทําบันทึกการประชุมทีถูกต้ องครบถ้ วน รวมถึง
การระบุผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทังทํ
$ าการเผยแพร่ใน Website ของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จดั การใหญ่ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความคิดเห็น และตังคํ
$ าถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้ แก่ การให้ สิทธิแก่ผ้ ู
ถื อ หุ้น ส่ ว นน้ อ ยในการเสนอชื อบุ ค คลเพื อเป็ นกรรมการและการเสนอวาระการประชุ ม ผ่ า น
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวาระการกําหนดวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืน หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นแทน การให้ สิทธิแก่ผ้ ู
ถือหุ้นในการลงมติเลือกกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล การส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ แบบฟอร์ มการ
มอบฉันทะแบบทีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบมอบฉันทะ ข.)
นอกจากนี $ บริ ษัทฯ มีนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกํ าหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
เข้ าใหม่ต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. รวมทังกรรมการและผู
$
้ บริ หารต้ องรายงาน
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การเปลี ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทังบริ
$ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการป้องกันไม่ให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะควร
งดการซื $อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน และบริ ษัทฯ ได้ กําหนดหน้ าที ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและหน่วยงานไว้ อย่าง
ชัดเจน โดยได้ วางข้ อกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารหรื อบุคคลทีได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูล
แก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที ไม่มีหน้ าทีเกี ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯ ดูแลให้ ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพือให้ ได้ รับ
สิทธิ ตามกฎหมายทีเกี ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสี ย และ/หรื อตามข้ อตกลงทีมี กับบริ ษัทฯ เนื องจาก
บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่า ผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านี $จะมีส่วนสนับสนุนต่อความสํ าเร็ จในระยะ
ยาวของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี $
1. พนัก งาน – บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานตามข้ อ บัง คับ ของกฎหมาย
แรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ให้ ความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล ตลอดจนการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม เมือเปรี ยบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงการควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงาน และมีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกระดับด้ วยความเป็ นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี $ – บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี $ โดยการ
รักษาและปฏิบตั ิตามเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีมี ต่อคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี $ อย่างเคร่ งครั ด
และได้ วางข้ อกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หาร หรื อพนักงาน เรี ยก รับ หรื อยอมรับทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อืนใดที ไม่สุจริ ตในการค้ ากับคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี $ โดยหากบริ ษัทฯ หรื อคู่ค้า
และ/หรื อ เจ้ าหนี $ พบหรื อทราบข้ อมูล ว่า มี ก ารกระทํ าที ไม่สุจ ริ ต เกิ ดขึน$ จะรี บ แจ้ ง หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพื อพิจารณาร่ วมกันในการแก้ ไขปั ญหาและป้องกันความเสี ยหายที อาจ
เกิดขึ $นในอนาคต
3. ลูก ค้ า – บริ ษั ทฯ มี น โยบายในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ อย่ างถูก ต้ อง เป็ นธรรม และสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยสินค้ าทีดีมีคณ
ุ ภาพ ในราคาทีเหมาะสม พร้ อมทัง$
การบริ การทีเป็ นเลิศ ทังนี
$ $บริ ษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้ อมูลทีเป็ นความลับของลูกค้ า
อย่างจริ งจัง รวมทังการเปิ
$
ดโอกาสให้ แก่ลกู ค้ าในการร้ องเรี ยน หรื อสอบถามข้ อมูล
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4. คูแ่ ข่ง – บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิงานภายใต้ กรอบ กติกา มารยาทของการแข่งขัน
ทีดี ไม่มีการนําเอากลยุทธ์ การตัดราคาคู่แข่งขันหรื อกลยุทธ์ ใดๆ ทีไม่สุจริ ต เพือทําลายคู่
แข่งขัน
5. ชุม ชนและสิ งแวดล้ อ ม – บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการให้ ก ารสนับ สนุน กิ จ กรรมอัน เป็ น
ประโยชน์ กับชุม ชนและสิ งแวดล้ อ มอย่ างต่อ เนื อง โดยบริ ษั ทฯ จะไม่ ทําการใดๆ หรื อ
สนับสนุนการกระทําใดๆ ทีผิดกฎหมาย และก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อชุมชน
นอกจากนี $ บริ ษัทฯ คํานึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มด้ วยความเป็ นธรรม โดยมี
การกํ าหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกําหนดให้ การ จ่าย เสนอ หรื อ ให้ สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที รั ฐ และหน่วยงานของรั ฐ เป็ นสิงต้ องห้ าม รวมถึง กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด และบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมช่องทางในการ
ร้ องเรี ยนในกรณี ทีผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่างๆ มี ข้ อสงสัย พบเห็น หรื อมี เ บาะแสของการกระทํ าที
สงสัยว่ามี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ โดยสามารถที จะแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนพร้ อมส่งรายละเอี ยดรวมถึงหลักฐานต่างๆ
ผ่านทาง E-mail cghotline@robinson.co.th ซึงสามารถติดต่อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการโดยตรง
โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับเรื องร้ องเรี ยนดังกล่าว
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หมวดที' 3
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เท่าเทียม และ
ทันเวลา ทังรายงานด้
$
านการเงิน และข้ อมูลธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ กองบริ หารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ทํา
หน้ าทีในด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เพือสือสารข้ อมูลสําคัญทีเป็ นประโยชน์แก่นกั ลงทุนสถาบัน ผู้ถือ
หุ้น นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์ สื อมวลชน และประชาชนทัวไป โดยผ่านกิ จกรรมด้ านนักลงทุน
สัมพันธ์ ต่างๆ อันได้ แก่ การจัดให้ มีการพบปะกันระหว่างผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ในประเทศและ/หรื อต่างประเทศร่ วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์ การจัดประชุมแถลงข่าวต่อ
สื อมวลชนในประเทศ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแถลงผลประกอบการประจํ า ไตรมาสของตลาด
หลักทรัพย์ฯ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทีขอพบ หรื อผ่านทางโทรศัพท์ เพือรับทราบผล
การดําเนินการดําเนินงาน รวมถึงการจัดให้ มีการเยียมชมกิจการสําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ต้ องมีช่วงเวลาสํารองทีเหมาะสมในการทีจะงดการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพือให้ การดําเนินงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีโปร่งใสและเท่าเทียม
ในด้ านคุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิ ดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ซึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ) และ
สารสนเทศทางการเงิ น ที ปรากฏในรายงานประจํ า ปี โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั ง$
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เพื อทําหน้ าที ดูแลรั บผิดชอบเกี ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
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หมวดที 4
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการจัดทําข้ อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ ทราบแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจเพือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิทีดีทงต่
ั $ อตนเอง ต่อเพือนร่ วมงาน ต่อบริ ษัทฯ ต่อลูกค้ า ต่อคูค่ ้ า และ
ต่อสังคม โดยการจัดทําขึ $นไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้ พนักงานทราบโดยทัวถึง พร้ อม
ทังให้
$ มีการติดตามการปฎิบตั ขิ องพนักงานอยูเ่ สมอ
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หมวด 5
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คนทีจะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการนี $อย่างเคร่ งครัด
ผู้บ ริ ห ารทุกระดับในองค์ ก ร จะต้ องดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบและถื อเป็ นเรื องสํ า คัญ ที จะดํ า เนิ นการให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิ บตั ิตามนโยบายการกํ ากับดูแ ล
กิจการของบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง เพือสร้ างการเติบโตทียังยืนและเพิมมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกํ ากับดูแล
กิจการนี $จะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยเป็ นประจําทุกปี เพือให้ มีมาตรฐานสอดคล้ องตามหลักการ
กํากับดูแลทีดีของหน่วยงานทีกํากับดูแลทีเกียวข้ องกําหนดไว้
นอกจากนี $ บริ ษั ทฯ ไม่ พึง ปรารถนาที จะให้ การกระทํ าใดๆ ที ผิ ดกฎหมาย ขัดกับหลัก
จริ ยธรรมทีดีเกิดขึ $น หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดจริ ยธรรมทีกําหนดไว้ หรื อ
ทําให้ พนักงานอืนกระทํ าผิดจริ ยธรรมโดยเจตนา หรื อไม่แจ้ งต่อบริ ษัทเมื อพบเห็นการกระทําผิด
จริ ยธรรมของพนักงานอืน จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทําทีเชือได้ ว่าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้ อบังคับของรัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื องให้ เจ้ าหน้ าทีของรัฐดํ าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า
บริ ษัทฯ อาจละเว้ นโทษทางวินยั หากเป็ นเหตุอนั สุดวิสยั กรณีผ้ บู ริ หารระดับสูงการละเว้ น
โทษจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษัทเท่านัน$
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อกล่าวหาซึง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ลูก ค้ า คู่ค้ า และพนักงานร้ องเรี ยน โดยส่ง คํ าร้ องเรี ยนโดยตรงไปยัง ผู้
ตรวจสอบภายในบริ ษัทฯ หรื อผ่านทาง E-mail cghotline@robinson.co.th
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