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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ 
ประกาศใชส้  าหรบักลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูล้งทุนและเพื่อสรา้งคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน 

ครัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสภาวการณ์
และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรบัปรุงและก าหนดนโยบายต่างๆเก่ียวกับการก ากบัดแูลกิจการ ใหส้อดคลอ้งกับ
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (ตลท.) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส  านกังาน ก.ล.ต.) และขอ้แนะน าของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบและปฏิบตัิ   

ทัง้นี ้นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ย 5 หมวด ดงันี ้ 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)   
3. การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Role of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้เป็นผูม้ีสิทธิในความเป็นเจา้ของบรษิัทฯ โดยควบคมุบรษิัทฯผ่าน การแต่งตัง้กรรมการ
บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูล้งทุนต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณท์ี่ชัดเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุน้  
พรอ้มอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ในเรื่องต่างๆ ที่ผูถื้อหุน้สมควรไดร้บัดว้ย โดยวางหลกัการใน
การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด ดงันี ้ 

• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงหนา้ที่ และใหค้วามส าคญัในการดแูลและรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงคุม้ครองและสง่เสริมผู้

ถือหุน้ทุกรายใหไ้ดร้บัและใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามหรือสอดคลอ้งกับข้อบังคับของบริษัท ขอ้ปฏิบัติ ขอ้บังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  าคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่การซือ้การขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของบรษิัทอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้
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เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห ์สนธิ
การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้เพื่อเคารพสิทธิ และรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย บรษิัทไม่มีการก าหนดนโยบายในลกัษณะกีดกันหรือ
สรา้งอปุสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผูถื้อหุน้ และไม่มีแนวนโยบายในการท าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ที่มีผลกระทบอย่าง
มีนยัส  าคญัต่อบริษัทหรือผูถื้อหุน้รายอื่นดว้ย พรอ้มทัง้ บริษัทยงัไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกใน
การใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผูถื้อหุน้เป็นช่องทางส าคญัที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สามารถใชส้ิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ได ้ดว้ยเหตนุี ้

บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. ก าหนด เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ดงันี ้

1.1. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีของแต่ละ
ปี หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นจะเป็นการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ 
จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงผูล้งทุนสถาบนั เขา้ประชุมและใชส้ิทธิออก
เสียงลงคะแนนดว้ย นอกจากนี ้บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุมใหม้ีความเหมาะสมและ
สะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่บรษิัทฯก าหนดขึน้ตามกฎเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
ต่างๆ รวมถึงเผยแพรร่ายละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
และเว็บไซตข์องตลท.  

1.2. บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พรอ้มขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลู และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล 
และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัสามารถสง่ค าถามที่ตอ้งการใหต้อบในที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ตามช่องทางและ
หลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระที่เก่ียวขอ้งในวนัประชมุผูถื้อหุน้ได ้  

1.3. บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดโดยมีค าอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้
ถือหุน้ ตอ้งจดัเตรียมเพื่อใชใ้นการเขา้รว่มประชมุและการมอบฉนัทะ ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองเพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
ตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อรว่มประชมุและออกเสียงตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุด้ 
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1.4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผูบ้ริหารระดับสูง และฝ่ายงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อย่าง
พรอ้มเพรียงกนั  เพื่อชีแ้จงตอบขอ้ซกัถาม ตลอดจนรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ อีกทัง้คณะกรรมการบรษิัท
จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

1.5. บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมบคุลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้
รว่มประชมุ รวมถึงการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุไดอ้ย่างเพียงพอและรวดเรว็ 

1.6. บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบกฎเกณฑ ์วิธีการในการเขา้ร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึง
อธิบายหลกัเกณฑ ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจน
จดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและ
สงัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อความชดัเจนและโปรง่ใสดว้ย และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

1.7. บริษัทฯ ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการรว่มแสดงความคิดเห็น  ใหข้อ้เสนอแนะ และ
ตัง้ค าถามใดๆ ต่อที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่เสนอไดต้ามความเหมาะสม 

1.8. บริษัทฯ จดัใหม้ีการแจง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลท. ตามระยะเวลา และหลกัเกณฑท์ี่
ตลท.  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงจดัใหม้ีการบนัทกึและจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ที่ถกูตอ้งและครบถว้น 
โดยจะบนัทึกรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ความเห็นของผูถื้อหุน้ ค า
ชีแ้จงของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้มติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจน 

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ใหแ้ก่ตลท.  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 
กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้อีกทัง้จัดใหม้ีระบบการจัดเก็บรายงานการ
ประชมุที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

2. การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการ รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
2.1. การแต่งตัง้กรรมการ 
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุน้ พรอ้มแนบประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตัง้ต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุัติ 

2.2. การถอดถอนกรรมการ 
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนดและขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
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ประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง 

2.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน โดยจะมีวาระ

การประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ น าเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน
และค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทัง้ที่เป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบเป็นประจ าทุกปี
ดว้ย 

3. สิทธิในการอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
บรษิัทฯก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุตัิโดยผูถื้อหุน้

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯจะแนบรายละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบญัชีที่เสนอเขา้รบัการแต่งตัง้ ส  านกังานสอบ
บญัชีที่สงักดั ประสบการณ ์ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จ านวนปีที่ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็น
ผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ (กรณีเสนอแต่งตัง้รายเดิม) และค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถา้มี) ไปพรอ้มกับ
หนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบัญชีก่อน
พิจารณาอนมุตัิ 

4. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม ่าเสมอ
และทันเวลา 

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูถื้อ
หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลู ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบรหิารงานของ
บริษัทฯที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทฯหรือรบัขอ้มูลผ่านช่องทาง
ติดต่อต่างๆ อาทิเว็บไซตบ์รษิัทฯ เป็นตน้ 

 
หมวดที ่2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)   

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูล้งทนุสถาบนั และผูล้งทนุต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดแูล ปกปอ้ง และสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุ้น
ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุ และหรือชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น 

และเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และเว็บไซตข์องตลท. ดว้ย 
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2. การให้ข้อมูลส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บรษิัทฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบการประชมุ เป็น 2 ภาษา ทัง้ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารรายละเอียดประกอบวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน และเปิดเผย
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่
กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 

2.2. บรษิัทฯ จะด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ไวล้่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนตดัสินใจ ทัง้นี ้เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 

2.3. บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
ทนัเวลา แก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซตข์องตลท.  และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

3. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้

สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้น าส่งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้ับบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได ้พรอ้มระบุถึงเอกสารหรือ
หลกัฐาน ขัน้ตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถกูตอ้ง และไม่เกิด
ปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก าหนดขึ ้นภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก าหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ นอกจากนี ้
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ ใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วเพื่อรกัษา
สิทธิของตนได ้

4. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
4.1. บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯทุกท่านท าการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนได้

เสียของตน และผู้เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด รวมทั้งกรรมการและ
ผู้บริหารตอ้งรายงานข้อมูลส่วนไดเ้สียมายังบริษัทฯ ทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า
ธุรกรรมดงักลา่ว 

4.2. บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการและแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และ
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที่ในการถือครองหลกัทรพัยใ์นบรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามพระราช บญัญัติหลกัทรพัยฯ์) รวมถึงก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์่อ
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ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจ า และไดจ้ดัใหม้ีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารไวใ้น
รายงานประจ าปีดว้ย  

4.3. บริษัทฯ มีการก ากับดูแลการใชข้อ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันการหาประโยชนจ์ากขอ้มูล
ภายในใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเ้กิดความยุติธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกราย โดย
บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการการใชข้อ้มูลภายใน และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบอย่าง
ชัดเจน เก่ียวกับการหา้มน าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทฯ 
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบขอ้มูลภายในที่เก่ียวขอ้งดว้ย นอกจากนีไ้ดก้ าหนดโทษส าหรบักรณีที่มีการฝ่ าฝืนในการน าขอ้มลู
ภายในของบรษิัทฯ ไปใชไ้วใ้นระเบียบของบรษิัทฯ โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน  

4.4. บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในการท ารายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็น
ราคาอา้งอิงกับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครดัดว้ย โดยถือเสมือนการ
ตกลงท ารายการกบับคุคลภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขการคา้ทั่วไป เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  

4.5. บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางอย่างชดัเจนในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ ขอ้บงัคบัของตลท. 
และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างเครง่ครดัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายสามารถมั่นใจไดว่้าไดร้บัการปฏิบตัิ และใชส้ิทธิที่มีของตนไดอ้ย่าง
เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมอย่างแน่นอน 

4.6. บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบอย่างนอ้ย 1 วนั
ล่วงหนา้ก่อน ท าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ต่อฝ่ายเลขานุการบรษิัทฯ  และรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบเป็น
รายไตรมาส 

 
หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อเรื่องสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทัง้ภายใน
และภายนอก โดยตระหนกัดีว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ทุกรายจะตอ้งไดร้บัการดแูลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สดุตามสิ ทธิที่มี
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูม้ีสว่นไดเ้สียในการ
สรา้งความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ ทัง้นีใ้นระบบการก ากับดแูลกิจการมีผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ส  าคัญหลายกลุ่มดว้ยกัน ไดแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้และชุมชนที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครฐั และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น 
ไดแ้ก่ คู่แข่งทางการคา้ เป็นตน้  

 บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่า ผลการด าเนินงานที่ดีของบรษิัทฯ เกิดขึน้จากการไดร้บัความสนบัสนนุที่ดีจากผูม้ีสว่น
ไดเ้สียกลุม่ต่างๆ จึงไดก้ าหนดนโยบายที่จะสนบัสนนุใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในการสรา้งสรรค ์
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ประโยชนร์ว่มกนั และดแูลใหค้วามมั่นใจว่าผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุรายจะไดร้บัการคุม้ครอง และปฏิบตัิดว้ยดี โดยไดใ้หค้วามส าคญั
ต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ดงันี ้

• ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐานของความ

ซื่อสตัยส์ุจริต ยึดหลกัปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
ครบถว้น ถกูตอ้ง รวมถึงบรหิารจดัการและตดัสินใจในทางธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมายของ
บรษิัทฯทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

• พนักงาน  
บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะบรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุนโยบาย เปา้หมายทางธุรกิจและกลยทุธ ์โดย

ก าหนดนโยบายว่าพนกังานตอ้งไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้
ทางตรงและทางอ้อม  พรอ้มทั้งให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอ้มในสถานที่
ปฏิบตัิงานโดยมีการปรบัปรุงมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างานเป็นหลกั  อีกทัง้
ยังใหค้วามส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนกังาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดการอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ที่จัดขึน้จากภายใน
และภายนอกองคก์ร เพื่อสง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน  

บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางใหพ้นักงานรอ้งทุกข ์หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลรา้ยต่อองคก์ร ต่อพนักงาน และต่อ
ตนเอง และก าหนดวิธีการบรหิารจดัการขอ้รอ้งทกุขพ์รอ้มกบัการปกปอ้งพนกังานผูร้อ้งทกุข  ์

• ลูกค้า  
บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่องเพื่อความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ เอาใจใส ่และ

รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตาม
หลกัเกณฑท์างกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหล้กูคา้ของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินคา้ และผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียน
ของลกูคา้ และก าหนดวิธีการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรียนเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนใหแ้ก่ลูกคา้
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

• คู่ค้า 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการสรรหาและคดัเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มี

ประวตัิการกระท าผิดดา้นทจุรติคอรปัชั่น และละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั ในสว่นของการด าเนินธุรกิจร่วมกนันัน้ บรษิัทฯ 
จะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างโปรง่ใสและเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั  
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ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปอ้งกนัการทจุรติจากคู่คา้ และพนกังานที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ หลกัเกณฑใ์น
การคดัเลือกคู่คา้ รวมถึง จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อพิจารณาคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนด และบริษัทฯ 
ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่คา้และพนกังานในกรณีทจุรติคอรปัชั่น 

• เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจา้หนีท้กุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบตัิตาม

เง่ือนไข ขอ้ก าหนด และขอ้ตกลงในสญัญาที่ใหไ้วก้บัเจา้หนีต้่าง ๆ อย่างเครง่ครดัและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

• คู่แข่งทางการค้า  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็น

ประโยชนต์่อผูบ้รโิภค ดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยความสจุรติ ไม่มีการปกปิดขอ้ตกลง ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่ง 
และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติหรือที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 

• สังคมและชุมชน  
บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมในอนัที่จะตอ้งช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสงัคม เพื่อเป็นการตอบแทน

สงัคม โดยเฉพาะบรเิวณโดยรอบพืน้ที่ที่ตัง้ของบริษัทฯ โรงงาน และศนูยก์ระจายสินคา้ของบรษิัทฯ รวมถึงสงัคมและชมุชนใน
ระดบัประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการสรา้งงานและสรา้งโอกาสใหแ้ก่ชุมชน ใหค้วามส าคญัต่อความตอ้งการของชุมชน โดย
บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานขึน้ เพื่อรบัผิดชอบการพฒันาสงัคม และชมุชนในดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

• สิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในอนัที่จะสรา้งค่านิยมและจิตส านึกในการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอย่างรู ้

คณุค่าเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเริ่มตน้จากภายในองคก์ร ไปจนถึงชมุชนและสงัคม รวมถึง
ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มในทกุๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชนต์่อสงัคมและต่อธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

• หน่วยราชการและองคก์รทีเ่ก่ียวข้อง  
บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ อย่างเคร่งครดั ทัง้ต่อแรงงาน การจดัการดา้นภาษี

อากรและบญัชี ความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทดว้ย 

เพื่อใหน้โยบายการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดังกล่าวขา้งตน้เกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบตัิที่ดี
ของ ตลท.  ดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อย
ครอบคลมุหลกัการต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(2) บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการ และช่องทางในการรบัเรื่องและจดัการกับขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดย
เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางใน website ของบรษิัทฯ 

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญของบริษัทฯ  ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที่มิใช่
ขอ้มลูทางการเงิน รวมถึงขอ้มลูอื่นที่ส  าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
โปรง่ใส และน่าเชื่อถือแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงไดก้ าหนดแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลซึ่งครอบคลมุ
การสื่อสารทกุช่องทางของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ดแูลรบัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลู และสารสนเทศของบรษิัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และ
ขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงิน และเรื่องอ่ืน ๆ ตามเกณฑท์ี่กฎหมาย ตลท.และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองตามขัน้ตอนที่เหมาะสมแลเพียงพอ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ กลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจ หรือขอ้มลูที่หากเปิดเผยแลว้อาจท าใหเ้สียประโยชน ์และความสามารถในการแข่งขนัดว้ย  เช่น การรายงาน
ขอ้มูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท าขึน้ โดยจัดใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีในรายงานประจ าปี  พรอ้มทัง้ก ากับดแูลใหฝ่้ายจดัการมีการจดัท างบการเงิน 
และขอ้มลูทางการเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้นภายใตห้ลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตสุมผลในการจดัท า และ
การเปิดเผยขอ้มลูส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้
ขอ้มลูกับนกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัวิเคราะหท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดใหม้ีหน่วยงานที่ท  าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัขอ้มูลที่ส  าคัญของบริษัทฯ 
อย่างถกูตอ้ง  

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและขอ้มูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่าน
ช่องทางที่ ตลท. จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ ถือหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดง้่าย และมีความเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ โดยมีขอ้มลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
รวมถึงบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพรข่อ้มลูต่าง ๆ ที่ส  าคญั และมีขอ้มลูที่เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ เพื่อใหน้กัลงทนุ และผูส้นใจทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างทนัต่อเวลา และเท่าเทียมกนั 
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4. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไป
ใช้ เพื่อประโยชนส์่วนตน โดยได้ก าหนดใหก้รรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนตาม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกบับุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทฯ ไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ
อิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ บรษิัท
ฯได้ก าหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการดแูลรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดๆ กรรมการท่าน
นัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีสว่นรว่มในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัในการก ากับดแูลใหก้ารบริหารจดัการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดยก าหนดโครงสรา้ง 
คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน บคุคลที่จะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทควรมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความซื่อสตัย ์
สามารถอุทิศเวลาใหก้ับบริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งหลกัปฏิบัติของ
คณะกรรมการมีดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท จัดใหม้ีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา 
กลั่นกรอง และปฏิบตัิงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพื่อใหก้าร
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปโดยชดัเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดโครงสรา้ง กรอบการท างาน และอ านาจ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ไวด้งันี  ้
 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board) 
บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้ จึงตอ้งปฏิบัติหน้าที่ดว้ย

ความรบัผิดชอบระมดัระวงั อย่างซื่อสตัย ์สจุรติ ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์พื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่
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ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเคร่งครดั รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
และทนัเวลา  

2. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ก ากับดแูลใหบ้รษิัทฯมีการบริหารจดัการที่ดี โดยใหค้ าแนะน า อนุมตัิและ
ก าหนดวิสยัทศัน ์และเปา้หมาย ตลอดจน กลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรส าคญัของบรษิัทฯใหม้ีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใตปั้จจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได ้และมีผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทัง้ ก ากับ ควบคมุ ดแูลการบรหิาร และการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม
ทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว 

3. คณะกรรมการบรษิัท ดแูลใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี การตรวจสอบภายใน การบรหิาร
ความเสี่ยง และการควบคมุภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได ้เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน มีความครบถว้นถูกตอ้ง และ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงรบัผิดชอบและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม และรกัษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ พรอ้มทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา ทัง้นี ้หา้ม
มิใหก้รรมการประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของกลุม่บรษิัทฯ รวมทัง้ ก าหนดใหก้รรมการ หรือบคุคล ที่อาจมีความขดัแยง้ หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามขอ้บังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต. และตลท. 
ประกาศก าหนด) ที่มีสว่นไดเ้สียใน เรื่องใดก าหนดใหบ้คุคลดงักลา่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

4. การปฏิบัติหนา้ที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดใหค้รบถว้น 

5. คณะกรรมการบรษิัท มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการบรษิัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการไดต้ามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการบรษิัท มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการและหรือผูบ้รหิารของบรษิัทจ านวนหนึ่งใหเ้ป็น
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้โดยในการมอบอ านาจนั้น
จะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของผูร้บัมอบอ านาจไว้
อย่างชดัเจน ตลอดจนการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนบัสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจหนา้ที่ของคณะอนกุรรมการไดต้ามที่จ  าเป็นหรือ
เห็นสมควร 

7. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งท าหนา้ที่  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต 
อ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดต้ามที่จ  าเป็นหรือเห็นสมควร  ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หรืออนุมตัิรายการดงักล่าว
ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงใหผู้ไ้ดร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ตามกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัทฯ  
ส  านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศก าหนด) กบักลุม่บรษิัทฯ ยกเวน้ เป็นการอนมุัติการเขา้ท ารายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้ทัง้นี ้ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ 

8. คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัท านโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม นโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรปัชั่น รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชนต์่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท
ไดต้ิดประกาศนโยบายต่างๆ ใหแ้ก่ผู้บริหารและพนกังานไวท้ี่บริษัทฯ เพื่อใหร้บัทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารใหเ้กิด
ความเขา้ใจเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนา้ที่ในการทบทวนและแกไ้ขนโยบาย
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

9. คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) รวมทัง้ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะท าใหม้ั่นใจ
ไดว่้าการด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท มติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและด าเนินการในกรณีที่มี การทุจริตคอรปัชั่น 
เป็นตน้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินงานที่ส  าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นยัส  าคญั การท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ ซึ่งจะ
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่ม นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั นโยบายเก่ียวกบัการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัท 
1. รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดแูล ติดตาม ใหก้ารบรหิารงานของบรษิัท

ฯ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
2. ท าหนา้ที่ประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้  
3. เป็นผูค้วบคมุการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ของบรษิัทฯ และระเบียบวาระที่ก าหนดไว ้ 
4. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั  
5. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบรษิัท ก าหนด 
การสื่อสารและสง่เสรมิการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ และสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการรบัรู ้ความ

เขา้ใจและความร่วมมือของทุกคนในองคก์รในอนัที่จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณ
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ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการก ากับดูแล
กิจการของบรษิัทฯ  

คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการสื่อสารใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีกิจกรรมที่สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาให้
การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกนัทัง้องคก์ร 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ โดย
จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ เพศสภาพ วฒันธรรม หรือ 
สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน าแนวทางปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนที่เหมาะสมมาปรบัใชก้ับองคก์ร และ
จะไม่ใหก้ารสนบัสนนุหรือมีสว่นรว่มใด ๆ กบับคุคล และ/หรือ กิจกรรมที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน (Define Objectives 

that Promote Sustainable Value Creation) 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิด

ความยั่งยืน และสอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสงัคมโดยรวม รวมทัง้มีการ
สื่อสารใหบุ้คลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และเพื่อ
เป็นวฒันธรรมขององคก์ร โดยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับธุรกิจและขนาดของ
บรษิัทฯ และเป็นตามที่กฎหมายก าหนด ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ใน
เรื่องขนาดองคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบรษิัทฯ สูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
หลกัที่ก าหนดไว ้

▪ โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 
1. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัที่บริษัทฯ

ก าหนดไว ้
2. กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่อาศยัในประเทศไทย 
3. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือมีสดัสว่นกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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4. คณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการคนหนึ่งใหท้  าหนา้ที่ประธานกรรมการบรษิัท และอาจเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทไดต้ามความเหมาะสม  

▪ คณุสมบตัิของกรรมการ  
กรรมการตอ้งมีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอนั

เป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึง ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัที่
บรษิัทฯฯ ก าหนดไว ้ทัง้นี ้บคุคลที่จะไดร้บัการสรรหา และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 70 ปี 

▪ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้

ใหญ่และผูบ้รหิาร และตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
รวมถึง ขอ้ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

▪ การถ่วงดลุของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร  
บรษิัทฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจดัโครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัททัง้กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารอย่างเหมาะสมเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปราย หารือ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมใหก้รรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

▪ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
ในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่ง 

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนตรงๆ ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกล้
ที่สดุกับอตัราส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจไดร้บัการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้ยกเวน้กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
กว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เวน้แต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบรษิัทอาจ
พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ และชีแ้จงเหตผุลพรอ้มผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อผู้
ถือหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี 
ดงักลา่ว เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท ต่อไปได ้ 
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นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษัทจะพน้จากต าแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว ้และในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักลา่วตอ้งผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้
กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบไดอ้นัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

▪ คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทัง้ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จ
กรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามล าดบัต่อไป 

▪ ในการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในทกุรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงจากบรษิัทในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทน ตอ้งมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ ผลการปฏิบตัิงาน และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงสามารถจงูใจใหก้รรมการที่มี
คณุสมบตัิและความสามารถมาเป็นกรรมการของบรษิัทหรือปฏิบตัิ หนา้ที่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บรษิัทก าหนดไวไ้ด ้

3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการสรรหากรรมการ ภายใต้กระบวนการที่ เหมาะสม และสามารถ
ตรวจสอบไดอ้นัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

▪ คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยพิจารณาคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ จากคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณก์ารท างานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัทอย่าง
เหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยวัตถุประสงคเ์พื่อเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นส าคญั  

▪ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแลว้จะ
น าเสนอชื่อบคุคลดงักลา่ว พรอ้มประวตัิอย่างเพียงพอส าหรบัการคดัเลือกใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการตามที่
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

4. กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผูบ้รหิารของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
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ก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคน
จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม รวมถึง ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ัดการไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเวน้บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
หรือบรษิัทในเครือ 

5. คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการ ดงันี ้
▪ คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และสามารถ ก าหนดใหม้ี

การประชมุพิเศษเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี  
▪ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารการประชมุที่ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้อย่างน้อย 5 วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้นดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 

▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ     

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดก้ าหนดจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

▪ ประธานกรรมการท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หร้องประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการบรษิัทเลือกกรรมการที่มาประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ  

▪ คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัทท าหนา้ที่บนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ
หลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัท รายงานการประชมุจะถกูจดัเก็บไว ้พรอ้มส าหรบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

▪ การก าหนดวาระการประชุมแต่ละคราวนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายจะ
เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวาระการประชมุ 

6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิัทและการด าเนินงานของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้ไดก้ าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะเพื่อใหท้ราบถึงอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยไวอ้ย่างชดัเจน อีกทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีการ
ทบทวนกฎบตัรดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ ดงันี ้

6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการบริหารจดัการกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และค าสั่ง
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ใดๆ รวมทัง้เปา้หมายที่ก าหนดไว ้ภายใตก้รอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ 
คุณสมบัติ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยูในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบรหิาร 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่านซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุ
ภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผย
ขอ้มลูของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คณุสมบตัิ การประชมุ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบปรากฎอยใูนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่สรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 
กรรมการชดุย่อยและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ รวมทัง้พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ใหส้ะทอ้นภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แลว้แต่กรณี) โดย
รายละเอียดขององคป์ระกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปรากฎอยใูนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเสี่ยง  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 
ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก ากับดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คณุสมบตัิ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบปรากฎอยใูนกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   

ส าหรบั การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย หรือคณะอนกุรรมการนัน้ ไดม้ีการก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการลว่งหนา้ 
และสามารถก าหนดการประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น รวมถึงมีการจดัท าบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ
จดัเก็บรายงานการประชมุไวอ้ย่างเป็นระบบดว้ย 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาท หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การเขา้รว่มประชมุ จ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย หรือ
คณะอนกุรรมการ รวมถึงกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย 

7. คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย และหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีก าหนด โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

▪ มีอ านาจหนา้ที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจง้ต่อตลท.   
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▪ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยค์ณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

8. คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้งั เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

9. คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุก
คนไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม 
และสนบัสนุนใหก้รรมการของบริษัททกุคนเขา้ร่วมการสมัมนา และศึกษาในหลกัสตูรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนซ์ึ่งจดั
ขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึง
องคก์รอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

10. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และ
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจ าปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ 

11. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รับทราบ 
บทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการของบรษิัทฯ  ตลอดจน
สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ ์แผนธุรกิจและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ  รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วย
ปฏิบตัิการดา้นต่าง ๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัท 

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 
1. คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการก าหนด

คุณสมบัติและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง และผูบ้ริหาร รวมถึง
ก าหนดรูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารเพื่อใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ 
และสภาวการณ์ เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณารูปแบบและ
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง อย่างเหมาะสม ทั้งในลักษณะของค่าตอบแทนระยะสั้นและ
ค่าตอบแทนระยะยาวระดบัค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบตัิงาน และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว ควรมี
ความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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2. บริษัทฯ จัดใหม้ีการจัดท าและติดตามความคืบหนา้ของแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ที่
ครอบคลุมต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณอ์ัน
สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญต่อไปในอนาคต และจัดใหม้ีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งตามความ
เหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิ และเตรียมความพรอ้มแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในการสืบทอดงานหรือต าแหน่งที่ส  าคญัของ
บรษิัทฯ  

3. คณะกรรมการบรษิัทจะก ากับดแูลใหม้ีการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดแูลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์องกิจการ ส่งเสริม
ใหพ้นักงานเขา้ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ และก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบคุลกรที่มีความสามารถไว ้

4. บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพเพื่อใหพ้นักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรบัรองการ
เกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงิน 

 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึง

สนบัสนนุใหฝ่้ายจดัการสรรหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที่มีนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั สรา้งประโยชนต์่อสงัคม การใชง้านของ
ลกูคา้ ควบคู่ไปกบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และสนบัสนนุใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใชง้านในองคก์ร โดยจดั
ให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กิจการไดอ้ย่างยั่งยืน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหฝ่้ายจดัการมีการพฒันา จดัสรร และจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธธ์ุรกิจของบริษัทฯ  โดยค านึงถึงผลกระทบและการ
พฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain 

 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 

Risk Management and Internal Control) 
ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  
▪ คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทุกดา้น เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของ

บรษิัทฯ เป็นไปตามเปา้หมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้งรวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์องบริษัทฯ ก าหนดล าดับชั้นของการอนุมัติ และ



อนมุตัิโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564   หนา้ 20 จาก 22 
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร และพนกังาน ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ก าหนดใหม้ีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งรดักมุ ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ ก าหนดไว ้รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บรหิารงานของบรษิัทฯ  เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ รวมถึงจดัท าเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีดว้ย 

▪ บริษัทฯ ไดส้่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่
ตรวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่โดยใหข้ึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จัดขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส  าคัญให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบรหิารรบัทราบ
ว่าควรปรับปรุงงานในดา้นใดบา้ง รวมถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในนีจ้ะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบรษิัทฯ ดว้ย 

การบรหิารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิด

ขึน้กับบริษัทฯ  โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุก
หน่วยงานที่ส  าคญัของบรษิัทฯ  เพื่อรบัผิดชอบดา้นการประเมิน และการบริหารจดัการความเสี่ยงของทัง้องคก์ร รวมถึงความ
เสี่ยงต่อการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะร่วมปรกึษาหารือเพื่อประเมินปัจจยัความเสี่ยงหลกั ความ
เสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนยัส  าคญั พรอ้มแนะน า แนวทางแกไ้ขวิธีการบรหิารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความ
เสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหนา้ในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจดัท าเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีดว้ย 

จดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน ์
▪ คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่าง

บริษัทฯ กับ ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู
และโอกาสของบรษิัทฯ  และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะที่ไม่สมควร ดงันี ้

▪ คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพรอ้มใชข้อง
ข้อมูล  (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทดแูลใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 
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การต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 
บรษิัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และสนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติ การรบัหรือใหส้ินบน 

หรือคอรร์ปัชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และใหค้วามร่วมมือหรือเขา้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นตาม
ความเหมาะสม พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนจากเจา้หนา้ที่ของรฐัและเอกชน ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไว ้ซึ่งธุรกิจ
หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หรือใชป้ระโยชนจ์ากการบรจิาค และการท าสาธาณะกุศลไปเพื่อประโยชนห์รือสนบัสนุนการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น 

พรอ้มกนันีไ้ดจ้ดัใหม้ีการสื่อสาร และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดใหม้ีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น และการติดตามผล การปฏิบัติตาม
แนวทางในการต่อตา้นการทจุรติ การใหส้ินบนหรือคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  การไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคัญกับการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไดท้  าการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา้ ส  าหรบัสินคา้ต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการควบคมุ สอดส่องดแูลมิใหม้ีผูใ้ดน า
เครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ หรืออื่นๆ รวมทัง้ บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
ของบคุคลอื่น 

บริษัทฯ ก าหนดใหพ้นกังานใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตอ้งตามกฏหมายเท่านัน้ มิใหม้ีการน าโปรแกรมที่
มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาใช้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรือท าการดัดแปลงเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อบคุคลอื่น รวมถึง มีระบบความปลอดภยั เพื่อปอ้งกนัการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ 

 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 
คณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหม้ีระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มลูส  าคญัต่าง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
1. คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหม้ีบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มีความรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นกัลงทุนสมัพนัธ ์และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. การใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการจดัท ารายงาน
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงิน  
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3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสหรือประจ าปี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดที่เก่ียวขอ้งกับกรรมการบรษิัท และผูบ้ริหาร บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิและเปิดเผย
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลท.  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดใหม้ีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ท าหนา้ที่สื่อสารกับ  
ผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

6. คณะกรรมการบรษิัทไดค้วามส าคญัเก่ียวกับสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี ้
ของบริษัทฯ โดยก าหนดใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

7. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง
นอกเหนือจากการเผยแพรข่อ้มลูตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการบรษิัทจะจดั
ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบรษิัทฯ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่
เป็นปัจจบุนั 

 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทไดก้ ากับดแูลใหม้ีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส โดยได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไวใ้น “นโยบายเก่ียวกับการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส”  ซึ่งเปิดเผย กระบวนการและ
ช่องทางใน website ของบรษิัทฯ  
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