นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีในการดาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีบริษัทฯ
ประกาศใช้สาหรับกลุ่มบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูล้ งทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน
ครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสภาวการณ์
และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุ งและกาหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกั บการกากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบตั ิ
ทัง้ นี ้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในความเป็ นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯผ่าน การแต่งตัง้ กรรมการ
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูล้ งทุนต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึ งมีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการริดรอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผู้ถื อหุน้
พร้อมอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในเรื่องต่างๆ ที่ผถู้ ือหุน้ สมควรได้รบั ด้วย โดยวางหลักการใน
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายโดยตลอด ดังนี ้
• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงคุม้ ครองและส่งเสริมผู้
ถือหุน้ ทุกรายให้ได้รบั และใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็ นธรรม
และเป็ นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ โดยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่การซือ้ การขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งใน
กาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิโดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
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เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์ สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย บริษัทไม่มีการกาหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือ
สร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีแนวนโยบายในการทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ที่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ รายอื่นด้วย พร้อมทัง้ บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นช่องทางสาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้ ด้วยเหตุนี ้
บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. กาหนด เพื่อส่งเสริมและอานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1.1. บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีของแต่ละ
ปี หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นจะเป็ นการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัทฯ
จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอานวย
ความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย รวมถึงผูล้ งทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและ
สะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายรวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯกาหนดขึน้ ตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเว็บไซต์ของตลท.
1.2. บริษัท ฯ ได้จัดท าหนังสื อเชิ ญ ประชุมที่ ร ะบุวาระการประชุม วัตถุป ระสงค์ เหตุผ ล ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีขอ้ มูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ล ะวาระอย่างมีประสิทธิผล
และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยสามารถส่งคาถามที่ตอ้ งการให้ตอบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าตามช่องทางและ
หลักเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กาหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
1.3. บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนดโดยมีคาอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้
ถือหุน้ ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืน หรือแต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุได้
อนุมตั ิโดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564

หน้า 2 จาก 22

1.4. บริ ษั ท ฯ สนับ สนุ น และส่ ง เสริม ให้ก รรมการบริ ษั ท กรรมการผู้จัด การ ประธานคณะอนุ ก รรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูง และฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน เพื่อชีแ้ จงตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัท
จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.5. บริษัทฯ ได้จดั เตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว
1.6. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึง
อธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจน
จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่ ส ามที่ เป็ น อิส ระ หรื อตัวแทนผู้ถื อหุ้น รายย่ อยเข้าตรวจสอบและ
สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
1.7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และ
ตัง้ คาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม
1.8. บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลท. ตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์ท่ี
ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ถกู ต้องและครบถ้วน
โดยจะบันทึกรายชื่อและตาแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถ้ ือหุน้ คา
ชีแ้ จงของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ มติท่ปี ระชุมไว้อย่างชัดเจน
บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กาหนดเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ดีท่ีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทัง้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2.1. การแต่งตัง้ กรรมการ
บริษัท ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ มีสิทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อ
บุค คลเพื่ อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็ นกรรมการในที่ ประชุมผู้ถื อหุน้ พร้อมแนบประวัติโดยย่ อและข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตัง้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2. การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่ งออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ ง คราวออกตามวาระให้เป็ น ไปตามที่
กฎหมายกาหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
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ประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
2.3. การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตวั เงิน โดยจะมีวาระ
การประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ นาเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
และค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตาแหน่งทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบเป็ นประจาทุกปี
ด้วย
3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทฯกาหนดให้การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯต้องมีความเป็ นอิสระและเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งตัง้ สานักงานสอบ
บัญชีท่สี งั กัด ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี จานวนปี ท่ผี สู้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตัง้ รายเดิม) และค่าบริการของผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯเพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีก่อน
พิจารณาอนุมตั ิ
4. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ
และทันเวลา
บริษัทฯมีนโยบายในการเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รบั ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของ
บริษัทฯที่เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อ บริษัทฯหรือรับข้อมูลผ่านช่องทาง
ติดต่อต่างๆ อาทิเว็บไซต์บริษัทฯ เป็ นต้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ น ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนต่างชาติ จึงกาหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้น
ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ดังต่อไปนี ้
1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง
ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลท. ด้วย
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2. การให้ข้อมูลสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทฯ จัดทาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุม เป็ น 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทย

และ ภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน และเปิ ดเผย
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บ นเว็บไซต์ข องบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกาหนด
2.2. บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ ทัง้ นี ้ เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
2.3. บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรู ปแบบที่ผูถ้ ือหุน้
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นาส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือ
หลักฐาน ขัน้ ตอนในการมอบฉันทะให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิด
ปั ญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกาหนดขึ ้ นภายใต้
ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกาหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผถู้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะ นอกจากนี ้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษา
สิทธิของตนได้
4. มาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.1. บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯทุกท่านทาการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้
เสียของตน และผู้เกี่ ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกาหนด รวมทั้งกรรมการและ
ผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิ จ ารณาธุ ร กรรมของบริ ษัท ฯ ที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ น ใจเพื่ อประโยชน์ข องบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี ้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทา
ธุรกรรมดังกล่าว
4.2. บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกาหนด (ตามมาตรา 59 และบทกาหนด
โทษตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ต่อ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นประจา และได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริหารไว้ใน
รายงานประจาปี ดว้ ย
4.3. บริษัทฯ มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการการใช้ขอ้ มูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบอย่าง
ชัดเจน เกี่ ยวกับการห้ามน าข้อมูล ภายในที่มีส าระส าคัญของบริษั ทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่ืน ซึ่งรวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนีไ้ ด้กาหนดโทษสาหรับกรณีท่ีมีการฝ่ าฝื นในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
4.4. บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการทารายการระหว่างกัน โดยคานึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็ น
ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย โดยถือเสมือนการ
ตกลงทารายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
4.5. บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของตลท.
และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รบั การปฏิบตั ิ และใช้สิทธิท่มี ีของตนได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมอย่างแน่นอน
4.6. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อน ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ต่อฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ น
รายไตรมาส
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่องสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทัง้ ภายใน
และภายนอก โดยตระหนักดีว่าผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รบั การดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีท่ีสดุ ตามสิ ทธิท่ีมี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กาหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีสว่ นได้เสียในการ
สร้างความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ ทัง้ นีใ้ นระบบการกากับดูแลกิจการมีผมู้ ีส่วนได้เสียที่สาคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูล้ งทุน พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ และชุมชนที่ บริษัทฯ ตัง้ อยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า เป็ นต้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการดาเนินงานที่ดีของบริษัทฯ เกิดขึน้ จากการได้รบั ความสนับสนุนที่ดีจากผูม้ ีสว่ น
ได้เสียกลุม่ ต่างๆ จึงได้กาหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูท้ ่มี ีสว่ นได้เสียในการสร้างสรรค์
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ประโยชน์รว่ มกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกรายจะได้รบั การคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี โดยได้ให้ความสาคัญ
ต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
• ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ บนพืน้ ฐานของความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัทฯทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
• พนักงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ โดย
กาหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รบั การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม และคานึ งถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้
ทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งให้ความสาคัญ กับคุณ ภาพชี วิต ความปลอดภัย สุข อนามัย และสิ่ งแวดล้อมในสถานที่
ปฏิบตั ิงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการทางานเป็ นหลัก อีกทัง้
ยังให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึน้ จากภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
บริษัทฯ ยังเปิ ดช่องทางให้พนักงานร้องทุ กข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อ
ตนเอง และกาหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผูร้ อ้ งทุกข์
• ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และ
รับ ผิ ด ชอบต่ อลูก ค้า โดยการรัก ษาคุณ ภาพ และมาตรฐานของสิ น ค้า รวมถึ งบริษัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ อย่ างถูก ต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลกู ค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รบั ข้อร้องเรียน
ของลูกค้า และกาหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว
• คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มี
ประวัติการกระทาผิดด้านทุจริตคอรัปชั่น และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นสาคัญ ในส่วนของการดาเนินธุรกิจร่วมกันนัน้ บริษัทฯ
จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
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ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริตจากคู่คา้ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคู่คา้ รวมถึง จัดตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่คา้ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่กี าหนด และบริษัทฯ
ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และพนักงานในกรณีทจุ ริตคอรัปชั่น
• เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข ข้อกาหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กบั เจ้าหนีต้ ่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
• คู่แข่งทางการค้า
บริษัท ฯ ปฏิ บัติตามกรอบกติก าการแข่ งขัน สากล และปฏิ บัติต่อคู่แ ข่ งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค ด้วยการดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิ ดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• สังคมและชุมชน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในสังคม เพื่อเป็ นการตอบแทน
สังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ท่ตี งั้ ของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนใน
ระดับประเทศ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้ความสาคัญต่อความต้องการของชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
• สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู ้
คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึง
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
• หน่วยราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทัง้ ต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษี
อากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย
เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบตั ิท่ีดี
ของ ตลท. ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษั ท ฯ ก าหนดนโยบายการปฏิ บัติต่ อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ม ให้มี ความชัดเจน โดยอย่ า งน้อย
ครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กาหนดในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดย
เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางใน website ของบริษัทฯ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม จึงได้กาหนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุม
การสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี ้
1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ท่กี ฎหมาย ตลท.และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมแลเพียงพอ โดยคานึงถึงความจาเป็ นในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิ ดเผยแล้วอาจทาให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงาน
ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทาขึน้ โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี พร้อมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทางบการเงิน
และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย และเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสม และถือ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทา และ
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้
ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็ นธรรม โดยเปิ ดเผยช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการดาเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รบั ข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ
อย่างถูกต้อง
3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่าน
ช่องทางที่ ตลท. จัดทาขึน้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นช่องทางที่ผู้ ถือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีขอ้ มูลทัง้ ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
รวมถึงบริษัทฯ ได้จดั ให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่สาคัญ และมีขอ้ มูลที่เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ เพื่อให้นกั ลงทุน และผูส้ นใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
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4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตาม
หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด รวมถึงการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ บริษัท
ฯได้ก าหนดให้ก รรมการและพนัก งานหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเองที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ดความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการดูแลรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีท่กี รรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่าน
นัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีสว่ นร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญในการกากับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็ นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย โดยกาหนดโครงสร้าง
คุณ สมบัติ และขอบเขตอานาจหน้าที่ข องคณะกรรมการบริษัท ที่ เหมาะสม และเป็ น ประโยชน์ต่อประสิทธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน บุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทควรมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความซื่อสัตย์
สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อที่ จะปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งหลักปฏิบัติของ
คณะกรรมการมีดงั ต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา
กลั่นกรอง และปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษั ทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็ นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดโครงสร้าง กรอบการทางาน และอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดงั นี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ก รที่สร้ างคุ ณ ค่ า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผูถ้ ื อหุน้ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่
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ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันเวลา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คาแนะนา อนุมตั ิและ
กาหนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสาคัญของบริษัทฯให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทัง้ กากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ในปั จจุบนั และในระยะยาว
3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ พร้อมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ทัง้ นี ้ ห้าม
มิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของกลุม่ บริษัทฯ รวมทัง้ กาหนดให้กรรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลท.
ประกาศกาหนด) ที่มีสว่ นได้เสียใน เรื่องใดกาหนดให้บคุ คลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
4. การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ครบถ้วน
5. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการได้ตามความเหมาะสม
6. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการและหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจานวนหนึ่งให้เป็ น
กรรมการบริหารเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ โดยในการมอบอานาจนั้น
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ของผูร้ บั มอบอานาจไว้
อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จาเป็ นหรือ
เห็นสมควร
7. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กาหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต
อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จาเป็ นหรือเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การมอบอานาจ หรืออนุมตั ิรายการดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงให้ผไู้ ด้รบั มอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกาหนด) กับกลุม่ บริษัทฯ ยกเว้น เป็ นการอนุมัติการเข้าทารายการที่เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ ทัง้ นี ้ ผูท้ ่มี ีสว่ นได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้
8. คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทานโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท
ได้ติดประกาศนโยบายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานไว้ท่ีบริษัทฯ เพื่อให้รบั ทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบาย
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
9. คณะกรรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ ดู แ ลให้ก รรมการและผู้บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทัง้ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทาให้ม่ นั ใจ
ได้ว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดาเนินการในกรณีท่มี ี การทุจริตคอรัปชั่น
เป็ นต้น รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น ซึ่งจะ
เป็ นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท ในการกากับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัท
ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายที่กาหนดไว้
2. ทาหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เป็ นผูค้ วบคุมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กาหนดไว้
4. เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการบริษัท กาหนด
การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู ้ ความ
เข้าใจและความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
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ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่สง่ เสริมความรู ้ ความเข้าใจ และกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาให้
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็ นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทัง้ องค์กร
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ โดย
จะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ เพศสภาพ วัฒนธรรม หรือ
สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนาแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กร และ
จะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีสว่ นร่วมใด ๆ กับบุคคล และ/หรือ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และสังคมโดยรวม รวมทัง้ มีการ
สื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อ
เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของ
บริษัทฯ และเป็ นตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ใน
เรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาบริษัทฯ สูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กาหนดไว้
▪ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯ
กาหนดไว้
2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่นิ ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ ทัง้ หมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน หรือมีสดั ส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งให้ทาหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม
▪ คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการต้องมีคณ
ุ วุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์การทางานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท รวมถึง ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้น ตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่
บริษัทฯฯ กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บุคคลที่จะได้รบั การสรรหา และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
▪ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรือกลุ่มของผูถ้ ือหุน้
ใหญ่และผูบ้ ริหาร และต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
รวมถึง ข้อกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
▪ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ กาหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททัง้ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารได้อภิปราย หารือ
ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
▪ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญ ประจ าปี ทุก ครัง้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดออกจากต าแหน่ ง
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่วนตรงๆ ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้
ที่สดุ กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นีก้ รรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบั การเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน
กว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ และชีแ้ จงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบั ติหน้าที่ต่อผู้
ถื อหุน้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่ า 3 วาระหรือ 9 ปี
ดังกล่าว เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปได้
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นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตาแหน่งตามเหตุท่ีกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ และในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพี ยงเท่ าวาระที่ ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ การแต่งตัง้ ดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีร ะบบการพิ จ ารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้
กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อนั จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี ้
▪ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกรู ปแบบทัง้ ในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และบาเหน็จ
กรรมการ รวมถึ งค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่ อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อพิ จ ารณาทบทวนความ
เหมาะสมก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับต่อไป
▪ ในการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน ต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี
คุณสมบัติและความสามารถมาเป็ นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบตั ิ หน้าที่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บริษัทกาหนดไว้ได้
3. คณะกรรมการบริษั ท จัด ให้มี ก ารสรรหากรรมการ ภายใต้ก ระบวนการที่ เหมาะสม และสามารถ
ตรวจสอบได้อนั จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี ้
▪ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ จากคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยวัตถุประสงค์เพื่อ เสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นสาคัญ
▪ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะ
นาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสาหรับการคัดเลือกให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ การแต่งตัง้ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการตามที่
ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
4. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
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กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กรรมการแต่ละคน
จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบีย นได้ไม่เกิ น 5 บริษัท เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บัติหน้าที่แ ละจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม รวมถึง กาหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการไม่ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย
หรือบริษัทในเครือ
5. คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี ้
▪ คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มีการประชุมปกติเป็ นประจาทุกไตรมาส และสามารถ กาหนดให้มี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี
▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้ อย 5 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
▪ ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
▪ คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้เลขานุการบริษัททาหน้าที่บนั ทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมสาหรับกรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
▪ การกาหนดวาระการประชุมแต่ละคราวนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รบั มอบหมายจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดวาระการประชุม
6. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ท าหน้า ที่ ส นับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและการดาเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ได้กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ได้กาหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ดังนี ้
6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคาสั่ง
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ใดๆ รวมทัง้ เป้าหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ
คุณสมบัติ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่ า งน้อ ย 3 ท่ า นซึ่ ง เป็ น
กรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุม
ภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดารง
ตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดย
รายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับ ผิดชอบ
ปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5
ท่าน เพื่อทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สาหรับ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการนัน้ ได้มีการกาหนดการประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้า
และสามารถกาหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ น รวมถึงมีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็ นระบบด้วย
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การเข้าร่วมประชุม จานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หรือ
คณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจาปี ดว้ ย
7. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีกาหนด โดยมีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
▪ มีอานาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลท.
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▪ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนด
8. คณะกรรมการกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างน้อยปี ละ 1 คร้งั เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
9. คณะกรรมการจะกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
บทบาทหน้าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู ส้ าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ซ่งึ จัด
ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึง
องค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู ้ และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
10.บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้อ มูล ของกรรมการ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย อาทิ อายุ เพศ ประวัติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่ง จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่ น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจาปี ของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
11.คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน
สร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วย
ปฏิบตั ิการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
1. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกาหนด
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มี ความเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง และผูบ้ ริหาร รวมถึง
กาหนดรู ปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
และสภาวการณ์ เช่ น การฝึ ก อบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ และการประเมินผลการปฏิ บัติงาน รวมทั้งพิ จ ารณารู ปแบบและ
หลัก เกณฑ์ใ นการจ่ ายค่าตอบแทนของผู้บ ริห ารระดับ สูง อย่ างเหมาะสม ทั้งในลัก ษณะของค่าตอบแทนระยะสั้น และ
ค่าตอบแทนระยะยาวระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรมี
ความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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2. บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทาและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ที่
ครอบคลุมตาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ม่ ันใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อัน
สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตาแหน่งตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผบู้ ริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตาแหน่งที่สาคัญของ
บริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริม
ให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมเพื่อ
รักษาบุคลกรที่มีความสามารถไว้
4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับรับรองการ
เกษียณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
หลักปฏิบัติ 5 ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญ กับ การพัฒนานวัตกรรมเพื่ อการเติบ โตอย่ างยั่งยื นของบริษัท จึ ง
สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของ
ลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัด
ให้มี ก รอบการก ากั บ ดูแ ลและการบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดับ องค์ก รตามความเหมาะสม เพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการดาเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
▪ คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
บริษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัทฯ กาหนดลาดับชั้นของการอนุมัติ และ
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และพนักงาน กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กาหนดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่น
และเป็ นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ กาหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานและ
บริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั รายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทาเป็ นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจาปี ดว้ ย
▪ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึน้ ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการปฏิบตั ิงาน
ของบริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิ ภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จัดขึ น้ แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส าคัญให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
ว่าควรปรับปรุ งงานในด้านใดบ้าง รวมถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในนีจ้ ะเป็ นหน่วยงานที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทัง้ จากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิด
ขึ น้ กับ บริษัท ฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บ ริห าร ครอบคลุมทุก
หน่วยงานที่สาคัญของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทัง้ องค์กร รวมถึงความ
เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รปั ชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปั จจัยความเสี่ยงหลัก ความ
เสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนยั สาคัญ พร้อมแนะนา แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปั จจัยความ
เสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการดาเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทาเป็ นรายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจาปี ดว้ ย
จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
▪ คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ระหว่ าง
บริษัทฯ กับ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริษัทฯ และการทาธุรกรรมกับผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ดังนี ้
▪ คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้ อ มู ล (availability) รวมทั้ ง การจั ด การข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ ( Market Sensitive Information)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
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การต่อต้านคอร์รปั ชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การรับหรือให้สินบน
หรือคอร์รปั ชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นตาม
ความเหมาะสม พร้อมกันนีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการคอร์รปั ชั่น การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่งธุรกิจ
หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทาสาธาณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น
พร้อมกันนีไ้ ด้จดั ให้มีการสื่อสาร และให้ความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น และการติดตามผล การปฏิบัติตาม
แนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า สาหรับสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ ในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการควบคุม สอดส่องดูแลมิให้มีผใู้ ดนา
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ อื่นๆ รวมทัง้ บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบุคคลอื่น
บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านัน้ มิให้มีการนาโปรแกรมที่
มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือทาการดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น รวมถึง มีระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
2. การให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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3. คณะกรรมการบริษัท ดูแ ลให้ก ารเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึ ง งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อ นฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานอย่ า งเพี ย งพอ ค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ข องฝ่ ายจั ด การ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจาปี
4. การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิและเปิ ดเผย
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้าที่สื่อสารกับ
ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทได้ความสาคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้
ของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็ นประจา
อย่างสม่าเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
7. คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ซึ่ ง
นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัด
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่า นช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั
หลักปฏิบัติ 8 สนั บ สนุ นการมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อสารกั บ ผู้ ถื อหุ้ น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัท จะดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่ า ผู้ถื อหุ้น มีส่วนร่วมในการตัดสิ น ใจในเรื่ องส าคัญ ของบริษัทฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส โดยได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนไว้ใน “นโยบายเกี่ ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ซึ่งเปิ ดเผย กระบวนการและ
ช่องทางใน website ของบริษัทฯ

อนุมตั ิโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ลงนาม นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการ

อนุมตั ิโดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564
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