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การกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผานทางกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน และถือวาหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีนั้นเปนปจจัยสำคัญในการสงเสริมความสำเร็จในภาพรวม

ของบริษัทฯ ในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

เปนไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี ซึ่งเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจด

ทะเบียนป 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 • นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed 

Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ไดกำหนดใหนำมาใชเปน

แนวทางในการจัดทำนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอ

ตอไปนี้ 

 

• สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 

• นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

• การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

• จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 
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1.  สิทธิและการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันต�อผู�ถือหุ�น 

 • สิทธิทั่วไปและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น 

บริษัทฯ รับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูลการจัดทำงบการเงินการใชขอมูลภายในและ 

ผลประโยชนที่ขัดแยงผูบริหารจะตองมีจริยธรรมและในการตัดสินใจใดๆ จะตองทำดวยความซื่อสัตย

และเปนธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอยเพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝายบริษัทฯ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือ

หุนทุกคนอยางเทาเทียมกันบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ปกปองผลประโยชนและสิทธิ

ของผูถือหุนซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและเพียงพอจากบริษัทฯ 

ในเวลาอันสมควรอยางสม่ำเสมอนอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและแสดง

ความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบาย  

ในการสนับสนุนหรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมรวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความ

เขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางชัดเจนโดยบริษัทฯ มุงมั่นในการสรางความเทาเทียมกันให

เกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญผูถือหุนรายยอยนักลงทุนสถาบันหรือผูถือ

หุนตางชาติควรไดรับขอมูลเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจนโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงิน

อยางเทาเทียมกันและมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

 

ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเพ่ือแจง  

วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระ  

รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจและชี้แจงสิทธิของผูถือหุน

ในการเขารวมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน รวมถึงหลักเกณฑในการที่ผูถือหุนสามารถ  

สงคำถามลวงหนากอนวันประชุม นอกจากน้ี ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะเพ่ือเปด

โอกาสใหผูถือหุนแตงตั้งตัวแทนของตนเขารวมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได  

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุนบริษัทฯ ไดเสนอทางเลือกใหผูถือหุน  

มอบอำนาจใหกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุน  

ไมสามารถเขารวมประชุมนั้นๆ ไดโดยการมอบอำนาจดังกลาวผูถือหุนสามารถใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

 

ทั้งนี้ในระหวางการประชุมผูถือหุนผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสมซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว

โดยบริษัทฯ จะสงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชในการนี้การออกเสียงลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุนเปน 

1 เสียงและถือเสียงขางมากเปนมติ (สำหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิไดกำหนดเปนอยางอื่น) 

หรือตามที่กฎหมายกำหนดไวในเรื่องน้ันๆ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูชี้ขาดอีก

เสียงหนึ่งตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะผูถือหุน 
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บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหเปนหลักฐานและสามารถตรวจ

สอบไดภายหลังรวมทั้งไดมีการบันทึกมติที่ประชุมในแตละวาระทั้งเห็นชอบไมเห็นชอบและงดออกเสียง

ในรายงานการประชุมและมีการบันทึกคำถามคำช้ีแจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไวเพื่อใหผูถือหุน

สามารถขอตรวจสอบได 

กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใดหามออกเสียงในเรื่องนั้นยกเวน

การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดหรืออนุญาต นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของ

ตนและผูเกี่ยวของและบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการ  

บริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสิน

ใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทำกับ

บริษัทฯ ตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกลาว 

 

  • การประชุมผู�ถือหุ�น 

นโยบายของบริษัทฯ คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุน

ใชสิทธิของตนอยางเต็มที่และในรูปแบบท่ีไดรับขอมูลอยางดีและสามารถสงคำถามลวงหนากอนที่จะใช

สิทธิดังกลาวทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุด  

ปงบการเงินบริษัทฯ การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

นับตั้งแตการเรียกประชุมการจัดประชุมและหลังจากการจัดการประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถขอใหมี

การเรียกประชุมผูถือหุนไดตามหลักเกณฑที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกำหนด 

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละคร้ังมีดังนี้ 

ก�อนการประชุม 

บริษัทฯ จะสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน (หรือระยะ

เวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด)ตามกฎเกณฑที่เก่ียวของกำหนดเชนการขออนุมัติรายการที่มีความ

เกี่ยวโยงกันหรือการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทฯ 

จะแจงกำหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลัก

ทรัพยฯ ตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ใน

ระยะอันสมควรไมนอยกวา 7 วันกอนวันนัดประชุมผูถือหุนนอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่

เปนฉบับภาษาไทย  
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กอนการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุมเชนเวลาและสถานท่ีจัดการ

ประชุมวาระการประชุมรายงานประจำปของบริษัทฯ แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะและรายการเอกสาร

ประกอบท่ีตองใชในการเขารวมประชุมรวมท้ังบริษัทฯ จะสงรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หลักเกณฑในการที่ผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอนวันประชุมและ

การแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตลอดจนการเสนอแนะใหผูถือหุนแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ

ของตนดวยนอกจากนี้ในแตละวาระไดมีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบและ  

ไดจัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมอยางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูถือหุน  

ไดพิจารณากอนการเขาประชุมเพื่อชวยผูถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการ

ประชุมไดอยางรอบคอบและเพื่ออำนวยความสะดวกตอผูถือหุนบริษัทฯ จะจัดทำบัตรลงคะแนนเสียง

แยกตางหากเปนชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระท้ังนี้ บริษัทฯ จะละเวนการกระทำใดๆ   

ทีเ่ปนการจำกัดโอกาสของผูถอืหุนในการเขาประชมุและการศกึษาสารสนเทศของบริษทัฯ โดยปราศจาก

เหตุอันสมควร  

ระหว�างการประชุม 

บริษัทฯ จะกำหนดใหผูที่ทำหนาที่ประธานในท่ีประชุมแจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ  

กอนการประชุมจะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการและมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระ

การประชุมพรอมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน  

 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่ไดกำหนดอยางชัดเจนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคน 

ไดลงคะแนนเสียงของตนอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่วาระใดๆ มีขอพิจารณาหลายรายการ เชน   

วาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการ 

 

เพื่อเปนการใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทานบริษัทฯ ไดกำหนดเปนนโยบายใหกรรมการ  

บริษัทฯ ทุกทานตลอดจนคณะกรรมการชุดยอยผูตรวจสอบบัญชีและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ  

เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

 

ทั้งนี้ประธานในท่ีประชุมจะเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการตั้งคำถามและใหคำแนะนำ  

เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเงินประจำปโดยจะใหความกระจางในเรื่อง

ขอมูลตางๆ ระหวางการประชุม 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหจัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนใหมีการ

ใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เชน การทำรายการเก่ียวโยงกัน การทำรายการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดหากมีกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง 
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หลังการประชุม 

บริษัทฯ จัดเตรียมรายงานการประชุมผูถือหุนที่มีการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนน รวมถึงการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุน  

เห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไรรวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและ

กรรมการท่ีลาประชุมดวย และนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 14 วันหลังการประชุมพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงรายงาน  

การประชุมดังกลาวในวันทำการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

• การคุ�มครองสิทธิของผู�ถือหุ�นส�วนน�อย 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุม 

 ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและ 

 ความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนง  

 กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควรพรอมทั้งจัดใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ  

 และการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

(3) ผูถือหุนที่เปนผูบริหารควรหลีกเลี่ยงที่จะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา  

 โดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 
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2.  นโยบายด�านผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสีย 

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือ 

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรเชนผูถือหุนผูรับบริการเจาหนี้คูคาชุมชนหนวยงานราชการและองคกรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของบริษัทฯ ตระหนักเปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืน

และความคงอยูขององคกรในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวย

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยกิจกรรมตางๆ รวมถึงกลไกในการสงเสริมการมีสวนรวมที่แสดงใหเห็นถึงการ

ดำเนินการตามนโยบายดังตอไปนี้ และจัดใหมีการทำรายงานแหงความยั่งยืนดานความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทฯ ไวในรายงานประจำปหรือจัดทำเปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจำป 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรอง

เรียนของผูมีสวนไดเสียโดยเปดเผยกระบวนการและชองทางในเว็บไซต หรือรายงานประจำปของบริษัทฯ 

 
 • นโยบายด�านธุรกรรมท่ีอาจทำให�เกิดผลประโยชน�ที่ขัดแย�งและธุรกรรมระหว�าง  
   บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักวาธรุกรรมทีอ่าจนำไปสูการขดัแยงทางผลประโยชนและ / หรอืธรุกรรม  

กับคูสัญญาที่เกี่ยวของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ี

เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัทฯ นอกจาก  

นี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมีความสัมพันธกับ

บริษัทฯ อยางเครงครัดและดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด

ขอกำหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐาน

ทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการผูบริหารใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว

โดยกรรมการผูบริหารจะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการผูบริหารที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสิน

ใจโดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสียท่ี

เปนประโยชนรวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบ

และปราศจากอคติดวย 
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• นโยบายเร่ืองการใช�ข�อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษัทฯ หามมิใหกรรมการผูบริหารและพนักงานใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทำงาน  

ในตำแหนงของตนเพื่อหาผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุน

หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการหามใชขอมูลภายใน  

ที่เปนสาระสำคัญเพื่อซ้ือหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้น

อยางเด็ดขาดและหามการใหขอมูลภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพย

ของบริษัทฯ  

 

กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และสถานะการ  

ถือครองหุนของตนรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเมื่อมีการเปล่ียนแปลงตอเลขานุการ

บริษัทฯ ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะไดจัดทำ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 

 

  • นโยบายต�อผู�ถือหุ�น  
บริษัทฯ มุงหวังที่จะดำเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการให

ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอยางย่ังยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมรวมท้ังดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคต

อยางรอบคอบบริษัทฯ เนนการดำเนินการเพื่อใหไดผลกำไรอยางสม่ำเสมอผานการพัฒนาธุรกิจ  

อยางตอเนื่องในระยะยาวการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบและการบริหาร  

ความเส่ียงที่แข็งแรงเพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน 

ทั้งนี้นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุนเชนสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุนสิทธิในการรับใบหุน

สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

ขอคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุนสิทธิที่จะไดรับผล

ตอบแทนอยางเปนธรรมและสิทธิอ่ืนๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลวบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปด

เผยขอมูลอยางยุติธรรมและโปรงใสในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนทุกทาน

สามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน  

 
  • นโยบายต�อพนักงาน  

พนักงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดดูแลพนักงานที่มีความสามารถ

และประสบการณอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ พรอมทั้งใหโอกาสใน

การทำงานท่ีเทาเทียมกันและมีมาตรการที่จะใหผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดการ

ฝกอบรมความรูที่จำเปนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องผานการฝกอบรมท่ี

จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกรมีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคกรตลอดจน

ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
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บริษัทฯ จะจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซึ่งรวมท้ังผลประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการ  

ดานการรักษาพยาบาลกองทุนสำรองเล้ียงชีพการจัดมอบทุนแกพนักงานเพื่อใหบุคลากรเหลาน้ีไดเพิ่ม

องคความรูเพื่อนำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไปโดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรู

ของบุคลากรและเพ่ือเปนการสรางแรงจงูใจใหบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถอยูกบัองคกรในระยะยาว 

• นโยบายต�อฝ�ายบริหาร  
บริษัทฯ ตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจดวยเหตุ

นี้บริษัทฯ จะมีการจัดทำโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสมโดยสามารถเปรียบเทียบได

กับผูบริหารระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ฝายบริหารจะมีโอกาสทำงานตามหนาที่และความ

รับผิดชอบของตนอยางอิสระปราศจากการแทรกแซงซ่ึงเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกร

และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 

  • นโยบายต�อคู�ค�า  
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหนี้ คูคา และอื่นๆ ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการซ้ือขายที่

ไดทำเปนสัญญาอยางมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการคัด

เลือกลูกคาหรือคูคาที่ชัดเจนและโปรงใสเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจสงผลใหเกิดความไม

ซื่อสัตยสุจริตและบริษัทฯ ยังมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามท่ีอาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตาม

ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกันและเปนไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
  • นโยบายต�อผู�รับบริการ  

บริษัทฯ ตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ   

มุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการพอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพและมีความมุงหวังที่จะปรับปรุง

คุณภาพดานการบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยาง

ยุติธรรม ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตการดูแลผูรับบริการอยางเปนระบบทั้งในดานความ

ปลอดภัย และการชดเชยจากการใชบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือวาขอมูลของผูรับบริการทุกทาน

เปนความลับและจะไมถูกนำมาเปดเผยเวนแตตามที่กฎหมายกำหนดหรือจนกวาจะไดรับความยินยอม

จากผูรับบริการโดยตรง 

 
• นโยบายความรับผิดชอบต�อชุมชนสังคมและส่ิงแวดล�อม  

บริษัทฯ มีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคมและส่ิงแวดลอมดวยมาตรฐานท่ีสูงอยางตอเนื่องโดยยึดมั่น  

ในการรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจเพื่อทำใหมั่นใจได

วาหวงโซอุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน

อยางสม่ำเสมอบริษัทฯ รับมือกับประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะและเขารวมใน

กิจกรรมที่เปนประโยชนและสรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมผูที่เกี่ยวของและบุคลากรทุกคนในองคกรรวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของไวดวย  
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3. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุนและ

นักวิเคราะหหลักทรัพยรวมถึงสาธารณชนทั่วไปอยางถูกตองครบถวนทั่วถึงเทาเทียมโปรงใสและทันการณ

รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลการเงนิของบริษัทฯ ขอมูลที่เปนสาระสำคัญตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจ

สงผลกระทบตอสวนไดเสียของผูถือหุนหรือการตัดสินใจลงทุนซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใด  

ของบริษัทฯ ขอมูลนี้จะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสมเพียงพอและครบถวนดวยวิธีที่โปรงใสผานชองทางท่ีเขา

ถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือใหมั่นใจวาการลงทุนใน  

หลักทรัพยของบริษัทฯ เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดใหผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ สำหรับ

การส่ือสารตอบุคคลภายนอกบริษทัฯ จะจดัใหมหีนวยงานหรอืผูรบัผดิชอบงานเพือ่สือ่สารกับบคุคลภายนอก 

เชน ผูลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะหที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

ภายใตหลักเกณฑที่วาขอมูลท่ีใหเปนขอมูลที่ไดเปดเผยตอสาธารณะแลว 

 

  • การเป�ดเผยข�อมูล 
   (1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทำให  

    สำคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน 

   (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดาน  

    การบริหารความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีไดใหความเห็นชอบ  

    ไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย  

    ดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจำป และเว็บไซต  

    ของบริษัทฯ เปนตน 

   (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูไปกับ  

    รายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีแสดงไวในรายงานประจำปและแบบ 56-1 

   (4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนใหบริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  

    (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน  

    ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะ  

    การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลข  

    ในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

   (5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชี  

    ใหบริการไวดวย 
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   (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ  

    คณะกรรมการชุดยอยจำนวนคร้ังของการประชุมและจำนวนคร้ังที่กรรมการแตละทาน เขารวม  

    ประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการทำหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดาน  

    วิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปตามที่กฎหมายกำหนด 

   (7) คณะกรรมการบริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

    ที่สะทอนถึง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ  

    คาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จำนวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผยไดรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการ  

    แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวยตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 

4. ข�อมูลท่ีเป�ดเผยบนเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

นอกจากการเผยแพรขอมลูตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดและผานชองทางของตลาดหลกัทรพัยฯ แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปแลวคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอดวยขอมูลที่เปนปจจุบัน  

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย 

• โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ทานทั้งนี้ เปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ  

ซึ่งกำหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 6 คน โดยประกอบดวย

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Directors) จำนวน 3 ทานและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

(Non-Executive Directors) จำนวน 6 ทานซึ่งในจำนวนน้ีเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน  

โดยกรรมการอิสระคือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทยอยบริษัทรวมหรือบริษัทที่มี  

ความเก่ียวของกันในลักษณะอื่นตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเปนอิสระตอการ

บริหารจัดการผูถือหุนรายใหญหรือผูที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของ

ทางผลประโยชนในบริษัทฯ บริษัทยอยบริษัทรวมหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกันซึ่งอาจทำให  

ผลประโยชนของบริษัทฯ และ / หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลงและตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ

เปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดโครงสราง

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานเพื่อประโยชนกับบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดใหประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน 
ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำหนาที่อยางเท่ียงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ
ตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จนสำเร็จและ
ดูแลใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคำถามที่เปนประโยชนอยางมีอิสระในระหวาง
การประชุมแตละคร้ัง คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมกันอยางนอย 6 ครั้งตอปเพื่อติดตามและ
สนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัทฯ และในกรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะ
สงรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชุม เพื่อใหคณะ
กรรมการบริษัทฯ สามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและ
ทันการณ 
 
แมวาในหลักการกรรมการบริษัทฯ ไมควรดำรงตำแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึ่งอยางไรก็ตาม
เนื่องจากขอจำกัดในการสรรหาผูเขามาดำรงตำแหนงแทนอยางเหมาะสมรวมทั้งประโยชนที่เกิดจาก
ความรูความเขาใจในธุรกิจตลอดจนประเด็นความเส่ียงจากการบริหารจัดการในดานการดำเนินงานของ
กรรมการทานเดิมซึ่งเปนประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาคัดสรรกรรมการโดยเฉพาะธุรกิจของ  
บริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองอาศัยผูที่มีความชำนาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะมีความรูความเขาใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางถองแทดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการดำรง
ตำแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ 

 
  • หน�าท่ีของกรรมการ 

ก. ด�านนโยบาย และการกำกับดูแล 
 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอ 
 การดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุม  
 ผูถอืหุน และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามทีร่ะบุไวในหนังสอืบรคิณหสนธ ิและพระราชบัญญตั ิ 
 บริษัทมหาชน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ 
2. ปฏิบัติตามขอกำหนดและขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ  
 ของตลาดหลักทรัพยฯ  
3. กำหนดนโยบาย และใหความเหน็ชอบในเร่ืองทีเ่ก่ียวกับการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ในภาพรวม  
 เชน วิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำป   
 แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เปนตน 
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินกิจการเปนไปตามเปาหมาย  
 และแผนงานที่กำหนดไว 
5. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความ  
 เห็นชอบนโยบายดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม  
 นโยบายดังกลาวเปนประจำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. สงเสริมใหมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร   
 และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดำเนินธุรกิจ และ  
 ติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 
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  ข. ด�านการเงิน 
1. จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ  
2. จัดใหมีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุม 
 ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัด  

 ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรายงานทางการเงิน นั้นใหเสร็จกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 

   ค. ด�านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal   
 Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  
 เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกลาว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอยาง  
 นอยปละหนึ่งครั้ง 
2. จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) การจัดการและ  
 ควบคุมความเส่ียงใหครอบคลุมทั้งองคกร 
3. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความ  

 เสี่ยงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
   ง. ด�านทรัพยากรบุคคล  
    เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ  

1. กลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุม  
 ผูถือหุนเลือกตั้ง 
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ  

 ชุดยอย เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ 

 

    เกี่ยวกับประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ  
1. ใหความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา หลักเกณฑในการสรรหา ตลอดจน  
 รูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการ  
 ผูอำนวยการใหญ  
2. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี และผลการประเมินการ  
 ปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ 
3. ใหความเห็นชอบการพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปสำหรับประธานคณะผูบริหารและ  

 กรรมการผูอำนวยการใหญ  

 

    เกี่ยวกับโครงสรางองคกร หลักเกณฑการปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 
1. ใหความเห็นชอบรูปแบบโครงสรางองคกรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หนาท่ี และ  
 ความรับผิดชอบสำหรับผูบริหารของระดับดังกลาว 
2. ใหความเห็นชอบโครงสรางเงินเดือนและหลักเกณฑการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัทฯ  
3. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession plan) สำหรับตำแหนง  

 ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอำนวยการใหญ  
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จ. ด�านการจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

   1. กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการ  

    ดำเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง 

    ครบถวน 

   2. รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปน 

    สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปน 

    การแสดงความโปรงใส จึงใหมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการ  

    เปลี่ยนแปลงขอมูล 

   3. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคำ 

    จำกัดความของบริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงและทุกๆ ป 

    หลังจากนั้น 

ฉ. ด�านการติดต�อสื่อสารกับผู�ถือหุ�น 

    จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ำเสมอ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูล 

    อยางเปนมาตรฐานและโปรงใส  

ช. ด�านอ่ืน ๆ 

   1. แตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   2. จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบ 

    ขอเสนอของกรรมการชุดยอยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรใหมีความเปนปจจุบัน  

    และเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

   3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไวในประกาศ ขอกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใด  

    ที่กำกับดูแลบริษัทฯ  

 
  • คณะกรรมการชุดย�อย 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ

ตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบไดรับอำนาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตาม

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยาง

รัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการเปดเผยขอมูล และมี

มาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน 
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คณะกรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน 

และประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระโดยกรรมการอยาง

นอย 1 คน ตองมีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทำ

หนาที่ในการสอบทานความเชื่อถือไดของงบการเงิน 

 

ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและมีขอบเขตอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามท่ี

กำหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ข. คณะกรรมการย�อยชุดอื่นๆ 

 

บริษัทฯ อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนตน ตอไปตามความจำเปนและเหมาะสมเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

 
  • การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาตลอดปโดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน

เพ่ือใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานทราบกำหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวม

ประชุมไดทุกครั้งทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผูอำนวยการใหญจะรวมกันพิจารณาการเสนอ

เรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่สำคัญไดนำเขารวมไวแลวโดย

เปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขาสูวาระการประชุม

และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานท่ีไดมอบหมายไวซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม

และวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน

การเขารวมประชุม ในการนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมไมนอยกวา

รอยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบปและจะจัดสรร

เวลาไวอยางพอเพียงที่ฝายจัดการจะเสนอเร่ืองตางๆ และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสำคัญ

อยางรอบคอบท้ังนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการผูอำนวยการใหญเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวม

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวของกับปญหา

โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูอำนวย

การใหญ เลขานุการบริษัทฯ หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และ

ในกรณีที่จำเปนคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพ

ภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเอง

ตามความจำเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการ

รวมดวย และแจงใหกรรมการผูอำนวยการใหญทราบถึงผลการประชุมดวย 
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• การกำหนดค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร 

บริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม  

และเหมาะสมกับภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกับกิจการ  

ที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน โดยสำหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น

บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมผานกระบวนการประเมินผลงานตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายทรัพยากรบุคคลกำหนดไวสำหรับผูบริหารในแตละระดับ

โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน 

 

  • การพัฒนาความรู�ของกรรมการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร 

Director CertificateProgram (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคม  

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรื่องการกำกับดูแล

ธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและสามารถนำความรูมาใชในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไดอยางตอเนื่องรวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบนโยบายหรือขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ไดมีการปรับปรุงใหมเพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง 

 

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ  

บริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 

6. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ไดแก การรักษาความลับของ  

บริษัทฯ การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแล

ทรัพยสินของบริษัทฯ และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผูบริหาร และพนักงาน

ทุกคนไดใหความสำคัญและมีหนาท่ีตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยกำหนดใหมีการลงโทษกรณีที่มีการ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ / หรือจรรยาบรรณที่กำหนด 


