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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และด าเนินธุรกิจตามหลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

ผ่านการปฏิบตัิงานของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้ตัง้แต่ปี 2557 
อย่างเครง่ครดั สรา้งความเชื่อมั่นและคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เพื่อการพฒันาและเติบโตของบรษิัทฯ อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรพิจารณาปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณแ์ละ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และขอ้แนะน าของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เพื่อส่ือสารใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบและปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งต่อไป  

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

หมวดที ่1   สิทธขิองผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้เป็นผูม้ีสิทธิในความเป็นเจา้ของบรษิัทฯ โดยควบคมุบรษิัทฯ ผ่านการแต่งตัง้บคุคลที่ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุน
ต่างชาติ หรือผูล้งทุนประเภทสถาบนั รวมถึงมีเจตนารมณท์ี่ชดัเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการริดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อ
หุน้ พรอ้มอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในเรื่องต่างๆ ที่ผูถื้อหุน้สมควรไดร้บั โดยวางหลกัการในการปฏิบัติ
ต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด ดงันี ้ 

• การรักษาสทิธิของผู้ถือหุน้ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความส าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุม้ครองและส่งเสริม  

ผูถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดร้บัและใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่ าเทียม เป็นธรรม และ
เป็นไปตามหรือสอดคลอ้งกับขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  าคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ การขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การ
ไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชมุเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ถอด
ถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ 
เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมตัิรายการ
พิเศษ เป็นตน้ 
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นอกจากนี ้เพื่อเคารพและรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย บริษัทฯ ไม่มีการก าหนดนโยบายในลกัษณะกีดกันหรือสรา้ง
อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารกันของผูถื้อหุน้ และไม่มีนโยบายท าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท ฯ 
หรือผูถื้อหุน้รายอื่นดว้ย บรษิัทฯ ยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผูถื้อหุน้เป็นช่องทางส าคัญที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สามารถใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ ดว้ยเหตุนี ้

บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามแนวปฎิบตัิที่ ตลท. ก าหนด เพื่อส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการ
ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1.1. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีของแต่ละปี หรือ
ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นจะเป็นการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ จะเรียกประชมุ
ตามที่เห็นสมควร โดยในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย เขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการ
ก าหนด วนั เวลา และสถานที่ประชมุ ใหม้ีความเหมาะสมและสะดวกในการเขา้ร่วมประชมุของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ได้ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด
ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั กฎเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจนการเผยแพรร่ายละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทาง ช่วงเวลา และผล
การเสนอวาระการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และเว็บไซตข์อง ตลท.  

1.2. บริษัทฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชมุที่ระบุวาระการประชมุ วตัถุประสงค ์เหตุผล ความเห็น และขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบรษิัทฯ อย่างชดัเจน พรอ้มขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของแต่ละวาระการประชมุเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เผยแพรบ่น
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลู และ
ระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยสามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้ เพื่อตอบในที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือเสนอขอ้เสนอแนะ แสดงขอ้คิดเห็นในวาระที่เก่ียวขอ้งในวันประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านช่องทาง
ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด  

1.3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประกอบด้วย
ค าอธิบาย วิธีการ และเอกสารที่ผูถื้อหุน้ ตอ้งจัดเตรียมส าหรบัใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม  เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูอ้ื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง ตามที่ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อรว่มประชมุและออกเสียงตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุด  ้

1.4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้  กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารระดบัสงู และฝ่ายงานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อย่างพรอ้ม
เพรียงกัน เพื่อชีแ้จงขอ้มูล ตอบขอ้ซักถาม ตลอดจนรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

1.5. บริษัทฯ เตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วม
ประชมุอย่างเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุอย่างรวดเรว็ 

1.6. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึง
อธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจน
จดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
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นอกจากนี ้บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหม้ีบคุคลที่สามที่เป็นอิสระ หรือตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้ตรวจสอบและสงัเกตการณ์
การนบัคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อความชดัเจนและโปรง่ใส และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.7. บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการรว่มแสดงความคิดเห็น  การใหข้อ้เสนอแนะ และ
การตัง้ค าถามใดๆ ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่เสนอไดต้ามความเหมาะสม 

1.8. บริษัทฯ จัดใหม้ีการแจง้มติที่ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่  
ตลท. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด และจัดใหม้ีการบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่ถูกตอ้งและครบถว้น โดยจะ
บันทึกรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็นของผูถื้อหุน้ และค าชีแ้จงของ
กรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้ มติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจน 

 บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่  ตลท. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ ์
และระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนจดัใหม้ีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชมุที่ดทีี่สามารถ
ตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
2.1. การแต่งตัง้กรรมการ 
บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้

รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในที่ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มแนบประวัติโดยย่อและขอ้มูลที่เป็นประโยชนข์องบุคคลแต่ละรายที่ถูกเสนอ
แต่งตัง้ต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิในทกุๆ ปี  

2.2. การถอดถอนกรรมการ 
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย หรือ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนด โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน โดยจะมีวาระการ

ประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ น าเสนอนโยบาย หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละต าแหน่ง ทัง้ที่เป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
บริษัทฯ ก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี ตอ้งผ่านการพิจารณาโดยผูถื้อหุน้ในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตอ้งมีความเป็นอิสระ และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ แนบรายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีที่ ถูกเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง ส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด 
ประสบการณ ์ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จ านวนปีที่ผูส้อบบญัชีรายนัน้ เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ 
(กรณีเสนอแต่งตัง้รายเดิม) และค่าบรกิาร และ/หรือ ค่าบรกิารอื่น (ถา้มี) ของผูส้อบบญัชี พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ และเผยแพรบ่น
เว็บไซตบ์รษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 
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4. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม ่าเสมอและ
ทันเวลา 

บรษิัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปรง่ใส ถกูตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ถึง และไดร้บัขอ้มลู ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เปิดเผย
อย่างเพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรบัขอ้มูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์
บรษิัทฯ เป็นตน้ 

หมวดที ่2   การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)   

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้
ถือหุน้รายย่อย ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และผูล้งทนุต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดแูล ปกป้อง และสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บั
การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

 
1. การคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้น และ
เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา และผลการ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และเว็บไซตข์อง ตลท. ดว้ย 

 
2. การให้ขอ้มูลส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเป็น 2 ภาษา ทัง้ภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ และจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน พรอ้มทัง้เปิดเผยหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

2.2. บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดับระเบียบวาระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  และจะไม่
เพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 
เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ 

2.3. บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
แก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซตข์อง ตลท. และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 
3. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้บริษัทฯ จัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้น าส่งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ย
ตนเอง มอบฉันทะใหก้ับบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชมุ และลงคะแนนเสียงแทนตนได ้พรอ้มระบุถึง เอกสาร ขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผู้้
ถือหุน้ทราบอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉนัทะจะก าหนดขึน้ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก าหนดมาตรการใด ๆ 
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ที่ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉันทะ นอกจากนี ้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ ใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของ
บรษิัทฯ ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพื่อรกัษาสิทธิของตนได ้

 
4. มาตรการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัท และความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

4.1. บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทุกท่านเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนเอง
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานขอ้มลู
ส่วนไดเ้สียมายงับรษิัทฯ ทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบรษิัทฯ ที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนี ้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

4.2. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชดัเจน และเขา้ใจถึง
บทบาทหนา้ที่ในการถือครองหลกัทรพัยใ์นนามของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยฯ์) รวมถึงก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจ า และไดจ้ดัใหม้ีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย  

4.3. บริษัทฯ มีการก ากับดูแลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชนจ์ากขอ้มลูภายใน
ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเ้กิดความยุติธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกราย โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนด
มาตรการการใชข้อ้มูลภายใน และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน เก่ียวกับการหา้มน า
ขอ้มลูภายในท่ีมีสาระส าคญัของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและ/หรือผูอ้ื่น รวมถึง
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบขอ้มลูภายในดงักล่าว
ดว้ย นอกจากนี ้ไดก้ าหนดโทษส าหรบักรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใช ้ไวใ้นระเบียบของบรษิัทฯ โดยมีโทษ
ตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน  

4.4. บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิการท ารายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นราคา
อา้งอิงกับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครดัดว้ย โดยถือเสมือนการตกลงท ารายการกับ
บคุคลภายนอกภายใตเ้งื่อนไขการคา้ทั่วไป เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  

4.5. บริษัทฯ ก าหนดแนวทางอย่างชดัเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ขอ้บังคับของ  ตลท. และ
ส านักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครดัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถมั่นใจไดว้่าไดร้บัการปฏิบัติ และใชสิ้ทธิที่มีของตนไดอ้ย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรมอย่างแน่นอน 

4.6. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลักทรัพย ์ต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นราย 
ไตรมาส 

หมวดที ่3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ทัง้ภายในและภายนอก โดย
ตระหนกัดีว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ทุกกลุ่ม ตอ้งไดร้บัการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สดุตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดย
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ไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ 
ทัง้นี ้ในระบบการก ากบัดแูลกิจการ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ส  าคญัมีหลายกลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทนุ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้
ชมุชนท่ีบรษิัทฯ ตัง้อยู่ สงัคม ภาครฐั และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ไดแ้ก่ คู่แข่งทางการคา้ เป็นตน้  

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทฯ นัน้ เกิดขึน้จากการสนบัสนุนที่ดีจากผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
จึงก าหนดนโยบายสนบัสนุนใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบรษิัทฯ กบัผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งสรรคป์ระโยชนร์ว่มกัน และดแูลใหค้วาม
มั่นใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรายจะไดร้บัการคุม้ครอง และปฏิบตัิดว้ยดี โดยไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงันี ้

• ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐานของความ

ซื่อสตัยส์จุริต ยึดหลกัปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น 
ถกูตอ้ง รวมถึงบรหิารจดัการและตดัสินใจในทางธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมายของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะ
สัน้ และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

• พนักงาน  
บริษัทฯ มุ่งมั่นบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีศกัยภาพในการสนบัสนนุนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ ์โดย

ก าหนดนโยบายว่าพนกังานตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงเรื่องสิทธิมนษุยชนหรือเสรีภาพส่วนบคุคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ใหค้วามส าคญักบัคณุภาพชีวติ ความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีปฏิบตัิงานโดยมีการปรบัปรุงมาตรฐาน
ที่เก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดแูลเรื่องค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนกังาน 

บริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานเป็นหลัก  ให้
ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที่จดัขึน้ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน  

บริษัทฯ เปิดช่องทางใหพ้นักงานสามารถรอ้งทุกข ์หรือบอกเล่าเรื่องที่ส่งผลรา้ยต่อองคก์ร หรือต่อพนักงาน และ
ก าหนดวิธีการบรหิารจดัการขอ้รอ้งทกุขพ์รอ้มกบัการปกป้องพนกังานผูร้อ้งทกุข์ 

• ลูกค้า  
บริษัทฯ มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการอย่างต่อเนื่อง สรา้งความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ มีการเอาใจใส่ 

และรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยการรกัษาคณุภาพ และมาตรฐานของสินคา้  โดยประกอบธุรกิจอย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์างกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหลู้กคา้ของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคา้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ และก าหนดวิธีการ
บรหิารจดัการขอ้รอ้งเรียนเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

• คู่ค้า 
บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ ไม่มีประวตัิ

การกระท าผิดดา้นทุจริตคอรร์ปัชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส าคญั ในส่วนของการด าเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อ  
คู่คา้อย่างโปรง่ใสและเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั  

เพื่อการป้องกันการทุจริตจากคู่คา้และพนักงานที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑใ์นการ
คัดเลือกคู่คา้ และจัดตัง้คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อพิจารณาคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
ก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่คา้และพนกังานในกรณีทจุรติคอรร์ปัชนั 
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• เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อเจา้หนีทุ้กรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ขอ้ก าหนด และขอ้ตกลงในสญัญาที่ใหไ้วก้บัเจา้หนีต้่าง ๆ อย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามกฎหมาย 
• คู่แข่งทางการค้า  

บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล และปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ดว้ยความโปรง่ใส เป็นประโยชนต์่อ
ผูบ้ริโภค ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างสจุริต ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่ง และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

• สังคมและชุมชน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พรอ้มและยินดีช่วยเหลือเกือ้กูล เพื่อตอบแทนสังคม และชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบพืน้ที่ตัง้ของบริษัทฯ โรงงาน และศูนยก์ระจายสินคา้ ทัง้นี ้ ไดม้ีการสรา้งงานและสรา้งโอกาสใหแ้ก่
ชมุชนโดยค านึงและใหค้วามส าคญัต่อความตอ้งการของชมุชน บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคม 
และชมุชนในดา้นต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  

• สิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งค่านิยมและจิตส านึกในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า  

เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเริ่มตน้จากภายในองคก์รไปสู่ชุมชนและสงัคม รวมถึงตระหนกัถึงความส าคญั
ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในทกุๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชนต์่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

• หน่วยราชการและองคก์รทีเ่กี่ยวข้อง  
บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในดา้นต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดการดา้นแรงงาน  

การจดัการดา้นภาษีอากรและบญัชี การจดัการความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฎิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ดว้ย 

เพื่อใหน้โยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดังกล่าวขา้งตน้เกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติ ในการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ ตลท. ดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหม้ีความชดัเจน โดยอย่างนอ้ยครอบคลมุหลกัการ
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ตลท. 

(2) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการ และช่องทางในการรบัเรื่องและจัดการกับขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยเปิดเผย
กระบวนการ และช่องทางผ่าน website ของบรษิัทฯ 

หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคัญของบริษัทฯ  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทาง
การเงิน ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่ส  าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูซึ่งครอบคลมุการส่ือสารทุก
ช่องทางของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ดูแลรบัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลู และสารสนเทศของบริษัทฯ ไดแ้ก่ รายงานทางการเงิน และขอ้มลูที่ไม่ใช่
ขอ้มูลทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ ตามกฎเกณฑท์ี่กฎหมาย ตลท.และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองตาม
ขัน้ตอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ หรือ
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ขอ้มลูที่หากเปิดเผยแลว้อาจท าใหเ้สียประโยชน ์และความสามารถในการแข่งขนัดว้ย  เช่น การรายงานขอ้มลูและผลการปฏิบตัิงาน
ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 (One Report) อนัเป็นการก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการมีการจดัท างบการเงิน และ
ขอ้มลูทางการเงินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ภายใตห้ลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ 
การใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตสุมผลในการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ส่ือสาร  และให้ข้อมูลกับ 
ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุประเภทสถาบนั และนกัวิเคราะห ์อย่างถกูตอ้ง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยมีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงาน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ผ่านช่องทางบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และจดัใหม้ีหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมการด าเนินงาน
และโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษิัทฯ อย่างถกูตอ้ง  

3. บรษิัทฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินผ่านช่องทางที่ ตลท. 
จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนทั่วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย และมีความเทา่
เทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ โดยมีขอ้มลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ที่ส  าคญั และเป็นขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพื่อใหน้กัลงทุน และ
ผูส้นใจทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างทนัต่อเวลา และเท่าเทียมกนั 

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้  
เพื่อประโยชนส่์วนตน โดยไดก้ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนตามหลักเกณฑท์ี่
กฎหมายและคณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด รวมถึงการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ซึ่งเกิดกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี ้บรษิัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ 
หรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี และบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและพนกังานหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ย่างชัดเจน และในกรณีที่มีการพิจารณารายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ
กรรมการท่านใด กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนรว่มในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัในการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยก าหนดโครงสรา้ง คุณสมบัติ และ
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน บคุคลที่จะไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ควรมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความซื่อสตัย ์สามารถอุทิศเวลาใหก้ับบรษิัทฯ 
เพื่อที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ซึ่งหลกัปฏิบตัิของคณะกรรมการมีดงัต่อไปนี ้

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board) 

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ที่ที่มีต่อผูถื้อหุน้ จึงตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ

รบัผิดชอบระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์พื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ภายใตก้รอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้อย่าง
เครง่ครดั รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา  

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ค าแนะน า อนุมัติและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรส าคัญของบริษัทฯ  ให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั สามารถปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการที่
ดีในระยะยาว รวมทัง้ ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และพฒันา หรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

3. คณะกรรมการบรษิัทฯ ดแูลใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี การตรวจสอบภายใน การบรหิารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได ้เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถว้นถูกตอ้ง และเป็นไปตาม
บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีความรบัผิดชอบและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม และรกัษาผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทันเวลา  ทั้งนี ้หา้มมิใหก้รรมการ
ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ รวมทัง้ 
ก าหนดใหก้รรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่  ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
ก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

4. การปฏิบัติหน้าที่  หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหค้รบถว้น 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการไดต้ามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ จ านวนหนึ่งใหเ้ป็น
คณะกรรมการบริหารเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้โดยในการมอบอ านาจนั้น
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จะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่าง
ชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ  านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขต อ านาจหนา้ที่ของคณะอนกุรรมการไดต้ามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งท าหนา้ที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ  านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ขอบเขต อ านาจหนา้ที่
ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร ทั้งนี  ้การมอบอ านาจ หรืออนุมัติรายการดังกล่าวข้างตน้ จะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงใหผู้ไ้ดร้บัมอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ตามกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัทฯ  ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเวน้ เป็นการอนุมตัิการเขา้ท ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นตน้ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชนต์่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้
เผยแพร ่ประกาศ และนโยบายต่างๆ ไวท้ี่บรษิัทฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังาน รบัทราบ และส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจ เพื่อใหส้ามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัมีหนา้ที่ในการทบทวนและแกไ้ขนโยบายต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

9. คณะกรรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที่ดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวงั 
(Duty of Care) และซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการและฝ่ายบริหารไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประชุมเพื่อใหค้  าแนะน าและสนบัสนุนฝ่าย
บริหารผ่านประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่ยุ่งเก่ียวกับงานประจ า หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการเท่านั้นที่ไดร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหท้ างานเหล่านี ้ดงันัน้ อ านาจและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ จึงสอดรบักบัฝ่ายบรหิารอย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดม้ีการระบขุอบเขตหนา้ที่และอ านาจของฝ่ายบรหิารทกุ
ระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อความชดัเจน และจดัใหม้ีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะท าใหม้ั่นใจว่าได้ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ เชน่ 
มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมที่เก่ียวขอ้ง มีกลไก
การรบัเรื่องรอ้งเรียนและด าเนินการในกรณีที่มี การทุจริตคอรร์ปัชนั เป็นตน้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินงานที่ส  าคญั เช่น 
การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัยสิ์น และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุนและ
บรหิารงานของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เป็นตน้ 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัทฯ 
1. รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการก ากบั ดแูล ติดตาม ใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทฯ ให้

บรรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
2. ท าหนา้ที่ประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้  
3. เป็นผูค้วบคมุการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ 
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4. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั  
5. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมติคณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 
 
การส่ือสารและส่งเสรมิการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ สนบัสนุน และส่งเสริมใหเ้กิดการรบัรู ้ความเขา้ใจ

และความร่วมมือของทุกคนในองคก์รในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของ  
บรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละความมุ่งหมายในการพฒันาและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจ และกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาใหก้ารปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ  
เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกนัทัง้องคก์ร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยจะไม่
เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ เพศสภาพ วฒันธรรม หรือสถานภาพอื่น
ใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน าแนวทางปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรบัใชก้ับองคก์ร และจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน
หรือมีส่วนรว่มใด ๆ กบับคุคล และ/หรือ กิจกรรมที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปด้วยความย่ังยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ
สอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสงัคมโดยรวม ตลอดจนมีการส่ือสารใหบุ้คลากรในทุก
ระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหนา้ที่  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้พรอ้มทั้งก าหนดการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยัเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับธุรกิจ  และขนาดของบริษัทฯ 
โดยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาบรษิัทฯ สู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้

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

ก าหนดไว ้
2. กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย 
3. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือมีสดัส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทไดต้ามความเหมาะสม  

▪ คณุสมบตัิของกรรมการ  
กรรมการตอ้งมีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอนั

เป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั และ/หรือไม่มีลกัษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัท่ีบรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

 
▪ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้
ใหญ่ และผูบ้ริหาร ตลอดจน ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

▪ การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  
บริษัทฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจดัโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ทัง้กรรมการอิสระ กรรมการท่ี

เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างเหมาะสมเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการหรือผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดอ้ภิปราย หารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมใหก้รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

▪ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่ง 

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนตรงๆ ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบั
อัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี ้ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจไดร้บัการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้ทั้งนี ้กรรมการอิสระไม่ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี  
เวน้แต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาความเป็นอิสระ 
ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ และชีแ้จงเหตุผลพรอ้มผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณา
เลือกกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไปได ้ 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษัทฯ จะพน้จากต าแหน่งตามเหตทุี่กฎหมาย หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดไว ้และในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทฯ เลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้
การแต่งตัง้ดงักล่าวตอ้งผ่านมติอนมุตัิของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่
ยงัเหลืออยู่ 
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2. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่
เหมาะสม และสามารถตรวจสอบไดอ้นัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

▪ การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนกุรรมการทกุรูปแบบ ทัง้ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ บ าเหน็จกรรมการ และ
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถา้มี) โดยพิจารณาเชื่อมโยงกบัผลการปฏิบตัิงานและขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถเทียบเคียงกับอตัราค่าตอบแทน
กรรมการโดยอา้งอิงจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึน้และผู้ที่เป็นประธานอาจไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดร้ับ และเพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้
กรรมการที่มีคุณสมบตัิและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามเป้าหมายและทิศทาง
ธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนดไวไ้ด ้โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามล าดบัต่อไป 

▪ การก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) และผูบ้รหิารระดบัสงู  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

(CEO) และผูบ้ริหารระดบัสงู พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ทัง้ในลกัษณะของค่าตอบแทน
ระยะสัน้และค่าตอบแทนระยะยาว ระดบัค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบตัิงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว 
ควรมีความสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิ โดยพิจารณาจากขอ้มลูทัง้ปีปัจจบุนัและเปรียบเทียบขอ้มลูยอ้นหลังในปัจจยัต่างๆ ดงันี ้ 

➢ การประเมินผลจากดัชนีชีว้ัดผลการด าเนินงาน (Corporate KPI) น า้หนักการประเมินในแต่ละส่วนมี
สดัส่วนที่ต่างกนั 

➢ การประเมินด้านความเป็นผู้น า (Leadership Competency) น ้าหนักการประเมินในแต่ละส่วนมี
สดัส่วนที่ต่างกนั 

➢ เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัทัง้ตลาดภายในประเทศและระดบัสากล 
➢ ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจใหด้ีขึน้

ในแต่ละปี 
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการสรรหากรรมการ ภายใตก้ระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้

อนัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้
▪ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณาสรรหาบุคคล โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ จากคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานที่เหมาะสม หรือเคยท างานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุของหน่วยงานภาคธุรกิจและ
ภาครฐั ตลอดจนพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัท (Board Diversity) อย่างเหมาะสม ทัง้เรื่องอาย ุ
เพศสภาพ เชือ้ชาติ สญัชาติ ความหลากหลายในทกัษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น (Skill Matrix) อาทิเช่น ความเชี่ยวชาญใน
ดา้นอตุสาหกรรมหลกัของบรษิัทฯ การตรวจสอบและธรรมาภิบาล การบรหิารความเส่ียงและภาวะวกิฤต กฏหมาย บญัชีการเงิน ภาวะ
ผูน้  าและการคิดเชิงกลยุทธ์ และการใหค้วามส าคัญต่อความรบัผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยวัตถุประสงคเ์พื่อเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นส าคญั  
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▪ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะ
น าเสนอชื่อบคุคลดงักล่าว พรอ้มประวตัิอย่างเพียงพอส าหรบัการคดัเลือกใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาแลว้แต่กรณี ทั้งนี ้การแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการตามที่ขอ้บังคบัของ
บรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

4. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารของบรษิทัในเครือหรอื
บรษิัทอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ
ตลท. รวมถึงหลักเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม  ตลอดจนก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการไม่ไป
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการท่ีบรษิัทอื่นๆ ยกเวน้บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อย หรือบรษิัทในเครือ 

5. คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการ ดงันี ้
▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส และสามารถ ก าหนดให้มีการ

ประชมุพิเศษเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี  
▪ คณะกรรมการบรษิัทฯ จะส่งเสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

อย่างนอ้ย รอ้ยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีเหตอุนัจ าเป็นหรือสมควรซึ่งไม่สามารถเขา้
รว่มประชมุได ้

▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้เอกสารการประชุมที่ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัก่อนวนั
ประชมุ เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้นดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่า
นัน้ก็ได ้ 

▪ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้ ตอ้งมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ     

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดก้ าหนดจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่จะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

▪ ประธานกรรมการท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หร้องประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ไดใ้หก้รรมการบรษิัทฯ เลือกกรรมการท่ีมาประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ  

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทท าหนา้ที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณอ์ักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ รายงานการประชุมดงักล่าวจะถูกจดัเก็บไว ้พรอ้มส าหรบักรรมการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

▪ การก าหนดวาระการประชุมแต่ละคราวนัน้ ประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมาย
เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวาระการประชมุ 

6. คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ได้ก าหนดกฎบัตรของ
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คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะเพื่อใหท้ราบถึงอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยไวอ้ย่างชดัเจน อีกทัง้ได้
ก าหนดใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์ ดงันี ้

6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค าสั่งใดๆ รวมทั้ง
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ภายใตก้รอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คุณสมบัติ การ
ประชมุ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบปรากฎอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปรง่ใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คณุสมบตัิ การประชมุ วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบปรากฎอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน 
เพื่อท าหนา้ที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดบัสงูของ
บรษิัทฯ ใหส้ะทอ้นภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละบคุคล และเสนอความเห็นต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แลว้แต่กรณี) โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการด ารง
ต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบปรากฎอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยรายละเอียดของ
องคป์ระกอบ คุณสมบตัิ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่  และความรบัผิดชอบปรากฎอยู่ในกฎบตัรของคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

6.5 คณะกรรมการเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่
ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม เพียงพอ ก าหนดหลกัการและขอ้พึง
ปฏิบตัิที่ส  าคญัเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งยั่งยนืท่ีเหมาะสมกบับรษิัท สรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน และส่งเสรมิใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทสอดคลอ้งกบัหลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ส  าคญัจดัท าและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานภาครฐัและองคก์รที่ท  าหนา้ที่ก ากับดูแลบริษัท รายงานความคืบหนา้และผลการด าเนินงานของบริษัทเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเก่ียวกับการพฒันาอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงพฒันาเก่ียวกบัการด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างนอ้ยปีละครัง้ โดยรายละเอียดขององคป์ระกอบ คุณสมบตัิ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และ
ขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบปรากฎอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ส าหรบัการประชมุคณะกรรมการชดุย่อย หรือคณะอนกุรรมการนัน้ มีการก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
และสามารถก าหนดการประชมุเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น ตลอดจน มีการจดัท าบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บ
รายงานการประชมุไวอ้ย่างเป็นระบบดว้ย 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาท หนา้ที่
และความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การเขา้ร่วมประชุม จ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย หรือ
คณะอนกุรรมการ รวมถึงกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย 

7. คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตัง้เลขานุการบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีก าหนด โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

▪ มีอ านาจหนา้ที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจง้ต่อ ตลท.   
▪ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
8. คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  
9. คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ

บทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บั
การเสริมสรา้งทักษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้
กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเขา้ร่วมการสมัมนา และศึกษาในหลกัสตูรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนซ์ึ่งจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และ ตลท. รวมถึงองคก์รอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

10. บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการ และกรรมการชดุย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อยในรายงานประจ าปี แบบ 56-1 (One Report) ของบรษิัท และ/หรือบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

11. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบ บทบาท 
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการบรษิทัฯ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ  ตลอดจนสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจในธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์แผนธุรกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตัิการดา้นต่างๆ ของบรษิัทฯ 
เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทฯ 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร  (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และฝ่ายทรพัยากรบุคคล มี
หนา้ที่ในการก าหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยอาจใชก้ารแนะน าจากที่ปรกึษาภายนอก เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู (“ผูบ้รหิาร” ตามนิยามของ ส านกังาน กลต.) รวมถึงก าหนดรูปแบบและกระบวนการในการพฒันาทกัษะ 
ความรู ้ความสามารถ ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู และพิจารณารูปแบบ หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดบัสงู อย่างเหมาะสม ทัง้ในลกัษณะของค่าตอบแทนระยะสัน้และค่าตอบแทนระยะยาว ระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน 
ผลตอบแทนการปฏิบตัิงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรมีความสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ประกอบดว้ย 
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o ความรู ้ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เป็นผูท้ี่มีทกัษะ ประสบการณ ์วิชาชีพ คุณสมบตัิเฉพาะในดา้น
ต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

o ประสบการณใ์นอตุสาหกรรมเครื่องดื่มและการบรหิารจดัการองคก์ร 
o ประสบการณใ์นการเป็นผูน้  าขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้  าสงู  
o ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  
o ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
o พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการจดัท าและติดตามความคืบหนา้ของแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ที่ครอบคลมุ
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีผูบ้รหิารที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณอ์นัสามารถสืบทอดต าแหน่งที่
ส  าคญัต่อไปในอนาคต และจดัใหม้ีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
เตรียมความพรอ้มแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในการสืบทอดงานหรือต าแหน่งที่ส  าคญัของบรษิัทฯ  

3. คณะกรรมการบรษิัทฯ จะก ากับดแูลใหม้ีการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และ
แรงจงูใจที่เหมาะสม และจะดแูลใหม้ีการบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์องกิจการ ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคล ากรที่มี
ความสามารถไว ้

4. บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพเพื่อใหพ้นักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรบัรองการเกษียณ 
รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงิน 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันานวตักรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงสนบัสนุน
ใหฝ่้ายจดัการสรรหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที่มีนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั สรา้งประโยชนต์่อสงัคม การใชง้านของลกูคา้ ควบคู่ไปกบั
การรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัมาใชง้านในองคก์ร โดยจดัใหม้ีกรอบการก ากับดูแล
และการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รตามความเหมาะสม เพื่อพฒันากระบวนการด าเนินงาน และบริหารความ
เส่ียงของกิจการ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการไดอ้ย่างยั่งยืน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะดแูลใหฝ่้ายจดัการมีการพฒันา จดัสรร และจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธธ์ุรกิจของบริษัทฯ  โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันา
ทรพัยากรตลอดสายห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  
▪ คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทุกดา้น เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ 

เป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้งรวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการ
ปกป้องรกัษา และดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ก าหนดล าดบัชัน้ของการอนมุตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร 



 

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 – V1.2022 หน้า 18 จาก 20 

และพนกังาน ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ก าหนดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งรดักมุ ป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชนั และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่างๆ ก าหนด
ไว ้รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานและบริหารงานของบริษัทฯ  เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ ไดร้ับรายงานโดยตรงจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ รวมถึงจดัท าเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททกุ
ไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปี แบบ 56-1 (One Report) ดว้ย 

▪ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่โดยใหข้ึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดัและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัขึน้แต่ละครัง้ 
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบริหารรบัทราบว่าควรปรบัปรุงงานในดา้นใดบา้ง รวมถึง  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส 
ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบรษิัทฯ ดว้ย 

การบรหิารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารและจัดการความเส่ียงต่างๆ อันอาจเกิดขึน้กับ  

บริษัทฯ โดยไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร ครอบคลมุทุกหน่วยงานที่ส  าคญัของ  
บริษัทฯ เพื่อรบัผิดชอบดา้นการประเมิน และการบริหารจดัการความเส่ียงของทัง้องคก์ร รวมถึงความเส่ียงต่อการทุจริตคอรร์ปัชนั ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะรว่มปรกึษาหารือเพื่อประเมินปัจจยัความเส่ียงหลกั ความเส่ียงรอง และความเส่ียงที่ไม่มีนยัส าคญั 
พรอ้มแนะน า แนวทางแกไ้ขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเส่ียงประเภทต่างๆ และมีการติดตาม ความ
คืบหนา้ในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท าเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีดว้ย 

จดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน ์
▪ คณะกรรมการบรษิัทฯ ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบรษิทัฯ กบั 

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ ตลอดจนการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์ันมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของ  
บรษิัทฯ  และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะที่ไม่สมควร 

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) 
รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ดแูล
ใหก้รรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภัย
ของขอ้มลูดว้ย 

การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต การรบัหรือใหสิ้นบน หรือ 

คอรร์ปัชนัไม่ว่ากรณีใด ๆ และใหค้วามร่วมมือหรือเขา้รว่มกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม 
พรอ้มกันนี ้บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบั
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สินบนจากเจา้หนา้ที่ของรฐัและเอกชน ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หรือใช้
ประโยชนจ์ากการบรจิาค และการท าสาธารณะกศุลไปเพื่อประโยชนห์รือสนบัสนนุการทจุรติคอรร์ปัชนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการส่ือสาร และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการทจุรติคอรร์ปัชนั และการติดตามผล การปฏิบตัิตามแนวทาง
ในการต่อตา้นการทจุรติ การใหสิ้นบนหรือคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 
 

  การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญัในการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ใหด้  าเนิน

ธุรกิจสอดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสญัญาที่เก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา และเคารพสิทธิในทรพัยสิ์น
ทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน เวน้แต่ไดร้บัอนญุาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของ
ผลงาน 

บริษัทฯ ก าหนดใหค้วบคมุ สอดส่องดูแลมิใหม้ีผูใ้ดน าทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อผลประโยชนท์าง
ธุรกิจ หรืออื่นๆ และไม่น าทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทไปใหบ้คุคลอื่นใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาต  

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดแูลใหม้รีะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลู
ส าคญัต่าง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการผูจ้ัดการ  
ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิัทฯ นกัลงทนุสมัพนัธ ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. การใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีการจดัท ารายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน  

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 (One 
Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสหรือประจ าปี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดที่เก่ียวขอ้งกับกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติและเปิดเผยตาม
หลกัเกณฑข์อง ส านกังาน ก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท าหน้าที่ ส่ือสารกับ 
ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์หรือส่ือมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนีข้อง  
บริษัทฯ โดยก าหนดใหฝ่้ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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7. คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล ซึ่งนอกเหนือจาก
การเผยแพร่ขอ้มูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางของ ตลท. แลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบรษิัทฯ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

 

 

 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทฯ  นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลใหม้ีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส โดยไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิที่ชดัเจนไวใ้น “นโยบายเก่ียวกบัการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส” ซึ่งเปิดเผย กระบวนการและช่องทางใน website ของบรษิัทฯ  
 
 
 


