นโยบายการกากับดูแลการปฏิบัติงานและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ บนพืน้ ฐำน
ของจริยธรรมและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์
ของบริษัท กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรเข้ำทำธุรกรรมหรือรำยกำรใดของบริษัทจะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้อง
ไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มีอำนำจในกำรอนุมตั ิธุรกรรมหรือรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี ้ กำรกระทำที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้หมำยควำมรวมถึงกำรกระทำดังต่อไปนีด้ ว้ ย
1. การแข่งขันกับบริษัท
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องละเว้นกำรลงทุนใดๆ หรือประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกันและเป็ น
กำรแข่งขันหรืออำจเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ื่น ซึ่งอำจเป็ นผลเสียหำย
ต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจตัดสินใจ หรือ เข้ำเป็ นผูบ้ ริหำรใน
กิจกำรที่เป็ นกำรแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัท เว้นแต่จะสำมำรถแสดงได้ว่ำมีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้ จะมีมำตรกำรที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
2. การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนควรจะเปิ ดเผยกำรดำเนินธุรกิจ หรือกิจกำรที่กระทำขึน้ เป็ นส่วนตัวหรือกับ
ครอบครัว หรือญำติพ่นี อ้ ง หรือผูอ้ ยู่ในอุปกำระ ซึ่งมีผลประโยชน์ท่อี ำจก่อให้เกิดกำรขัดผลประโยชน์ทำงธุรกิจกับบริษัทได้
และจัด ท ำเอกสำรกำรเปิ ด เผยกำรมี ส่วนได้เสี ย ทั้ งโดยตรงและโดยอ้อ มเป็ น ประจ ำทุกปี หรื อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงใน
รำยละเอียดที่เปิ ดเผยไปแล้วอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น
• กำรร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบั ผูค้ ำ้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้ำของบริษัท
• กำรดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่กำรเป็ นที่ปรึกษำของผูค้ ำ้ ที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้ำของบริษัท
• กำรทำกำรค้ำสินค้ำหรือกำรให้บริกำรกับบริษัทโดยตรง หรือกระทำกำรผ่ำนผูอ้ ื่น
3. การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนทุกคนจะไม่แ สวงหำประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือ ผู้อื่น โดยอำศัยข้อมูลอันเป็ น
ควำมลับของบริษัท เช่น แผนงำน ผลประกอบกำร มติ กำรคำดคะเนทำงธุรกิจ ผลงำนจำกกำรทดลอง ค้นคว้ำ กำรประมูล
รำคำ รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัทโดยเคร่งครัด
4. การถือหุ้นหรือเป็ นกรรมการในกิจการอื่น
ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนเข้ำถือหุน้ เป็ น หุน้ ส่วน ซึ่งเป็ นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร หรือที่ปรึกษำในกิจกำรอื่น กำรไปดำรงตำแหน่งนัน้ ต้องไม่เป็ นกำรกระทำกำร หรือละเว้นกระทำกำรที่ควรทำตำม
หน้ำที่ หรือมีผลกระทบต่องำนในหน้ำที่ในบริษัท ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนได้หนุ้ นัน้ มำก่อนกำรเป็ น

กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้ำไปทำธุรกิจนัน้ หรือได้มำโดยทำงมรดก กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนต้องรำยงำนให้บริษัททรำบทันทีหรือโดยเร็วที่สดุ (ตำมแต่กรณี) ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
โดยในกรณีเป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทให้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ทรำบ
(ตำมแต่กรณี ) และสำหรับ กรณี เป็ นพนักงำนบริษัท ให้ร ำยงำนต่อผู้บังคั บบัญชำในสำยงำนโดยตรง ทั้ง นี ้ กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีส่วนได้เสียในกำรประชุมในวำระใดวำระหนึ่งจะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้ำร่วม
ประชุมในวำระที่พิจำรณำเรื่องที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นนั้
5. การเข้าทารายการและติดตามดูแลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ต้อ งจัด ให้มี ม ำตรกำรติ ด ตำมดู แ ลรำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำยกำรอย่ำงรอบคอบ และเป็ นอิสระภำยในกรอบของกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญเสมือนหนึ่งเป็ น
กำรทำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอก โดยในกรณีท่กี รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำไปทำรำยกำรหรือมี
ส่วนเกี่ ยวข้องกับรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี ้
กรรมกำร ผู้บริห ำร และพนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) (“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษัท
ในกำรเข้ำทำรำยกำรของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงตำมประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เข้ำข่ำยเป็ น
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนต้องปฏิบตั ิตนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และแนวทำงที่กำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิอื่นของบริษัท ตลอดจนปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชี
ที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีอย่ำงเคร่งครัด
ในกรณีท่ีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ หรือมี
ลักษณะและขนำดของรำยกำรไม่อยู่ในอำนำจกำรพิจำรณำของฝ่ ำยจัดกำร ให้คณะกรรมกำรอิสระเป็ นผูพ้ ิจำรณำและให้
ควำมเห็นก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในนโยบำย
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิอื่นของบริษัท โดยบริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบั
อนุญำตของบริษัท รำยงำนประจำปี รวมถึงแบบแสดงรำยกำรข้อมูล (แบบ 56-REIT) เป็ นประจำทุกปี

