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นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้ านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดย
คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ 

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน  
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร  

(Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
 (Nurture innovation and Responsibility Business) 
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที ่ดีของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้ 
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หลักปฏิบัติ 1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 

 หลักปฏิบัติ 1.1  

 คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมข้อพึงปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ ได้แก่  

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 หลักปฏิบัติ 1.2  

 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืน คณะกรรมการต้องกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู ่ผล (governance 
outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที ่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ( competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and 
responsible business) 

 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship) 

 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

 แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการต้องรายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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2. คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่าง

รอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ 

3. หากคณะกรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัท 

ไม่ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ

ระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้อง 

4. หากคณะกรรมการมีการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูล

เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึง

ทราบ 

5.ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการจะต้องติดตามดูแลเพื่อให้

มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียนหรือเอกสารอ่ืนใด

ของบริษัท 

  

หลักปฏิบัติ 1.3  

 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of 
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 แนวปฏิบัติ  

1.คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

2.คณะกรรมการต้องติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

 

 หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต การมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังต้องร่วมกันกำหนดกล
ยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่นโยบาย
กำหนดได้ ทั้งนี้จะต้องร่วมกันจัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุ มัติ
การดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจ
อนุมัติเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด 

คณะกรรมการบริษัท จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี ่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร จึงต้องจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อน
ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้จะถูกบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 2 

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 

 หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives)เป็นไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม  

 แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทจะต้องมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญในการบริการหลังการขาย อีกทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร
ระบบบริหารงานทั่วทั้งบริษัทต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ และวางใจได้จากลูกค้าและสังคมโดยรวม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
ข้อกำหนดของมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของ
สินค้า ให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ ่มลูกค้าผู ้บริหารของบริษัทจึงต้องมีแนวคิดจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรอย่างต่อเนื่อง 
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2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกบัการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

 3. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก) 

 

 หลักปฏิบัติ 2.2  

 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา ปานกลาง และ/
หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

 แนวปฏิบัติ  

1. คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ โดยในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น ทั้งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณา อย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการ
ดำเนินงาน เป็นต้น โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ทั้งจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล และ
ติดตามผลการดำเนินงานด้วย   

2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย 
และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องตลอดสาย (Value chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ จะต้องมีกลไกที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

 2.1 ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ
กิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อยา่ง
ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด  

 2.2 ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หน่ วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล 
เป็นต้น  

 2.3 ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตาม
ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินกิจการให้เกิดผล  
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3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะเวลา 3-5 ปี 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลนานขึ้น และคาดการณ์ได้ตามสมควร 

4. คณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงในการตั้งเป้าหมาย ที่อาจจะเป็นความเสี่ยงในการนำไปสู่
การประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

 

หลักปฏิบัติ 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ
ฝ่ายจัดการ โดยดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันใน
การกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
กรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลนโยบายและการ
ดำเนินงานของบริษัท และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุน 

 

 หลักปฏิบัติ 3.1 

 คณะกรรมการต้องรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที่กำหนดเอาไว้ 

 แนวปฏิบัติ  

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  บัญชี  การเงิน เป็นต้น  ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาท
สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 คณะ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัท 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. คณะกรรมการบริหาร 

 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทต้องมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ 
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
หรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 2. ข้อบังคับของบริษัทจะต้องกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนบัสนนุนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นหรือคัดค้าน
แนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเป็นการดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เ กี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 3. คณะกรรมการต้องมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นบริหาร ที่จะสะท้อน อำนาจ
ถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม โดย  

  3.1 กรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

  3.2 กรรมการอิสระต้องมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ต้องให้คณะกรรมการอิสระทำงานร่วมกับ
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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 หลักปฏิบัติ 3.2 

 คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั ่นใจว่า องค์ประกอบและ การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

 แนวปฏิบัติ 

 1. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการต้องกำหนด
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องแยกตำแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน 

 3. กรรมการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  3.1 กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  

  3.2 การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

  3.3 การที่กำหนดวาระการประชุมต้องหารือร่วมกันกับผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเรื่องมาบรรจุในวาระการ
ประชุมได้  

  3.4 ต้องมีการจัดสรรเวลาที่เพียงพอเพื่อที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบด้าน และใช้ดุลพินิจและมี
ความเห็นได้อย่างอิสระ  

  3.5 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการด้วยกัน 

 4. คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั ้งแรก หากจะพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปกรรมการต้องพิจารณาให้
สมเหตุสมผลถึงความจำเป็นด้วย  

 5. กรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อย  ต้องเป็นผู้มี
คุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระ โดยบริษัทต้องดำเนินการจัดให้มีการ
ทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเป็นประจำทุกปี เพื่อทำหน้าที่ในการ
พิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจรณา  
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6. คณะกรรมการต้องเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย จำนวนครั้ง และครั้ง ที่เข้า
ประชุม ในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

 

 หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมการต้องดำเนินการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน 
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 

1. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดย
กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้ 

 1.1 กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณทีี่ตำแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็น
กรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท 

 1.2 การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ทั้งนี้ เนื ่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึ งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 1.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม 

 1.4 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมสีทิธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

 1.5 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
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 1.6 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 

  2.1 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของ
บริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด   และเมื่อครบ
วาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรอง บุคคลที่
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์  

  2.2 บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อ
ว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบรษิัท
และผู้ถือหุ้น 

  2.3 บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกันเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น 

  2.4 คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณาทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 

 3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรร
หาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

 4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ 

  4.1 บริษัทต้องกำหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 
บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

  4.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย 

 5. คณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทต้องมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ  

 คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านล้วนต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และมี
ความเป็นอิสระ โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทให้บริการ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 6. การประชุมคณะกรรมการ 

  6.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้งโดยได้จัดทำกำหนดการ
ประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปีมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

  6.2 นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่า 7 วัน การประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

  6.3 การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

  6.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื ่องการจัดการเกี ่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้
เสียกับผลประโยชน์เก่ียวกับเร่ืองที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

  6.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  จากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการ
ผู้จัดการจะเชิญ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการ
สามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

  6.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

  6.7 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง ตามกำหนดการที่ให้แก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น 

 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง 

 รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ โดยเก็บไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
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หลักปฏิบัติ 3.4  

 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการทั้งนี้ต้องพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู ้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จำนวนคณะกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด ทั้งนี้ บริษัทไมม่ีนโนบาย
ให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้น
กู้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัทสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน 

 

 หลักปฏิบัติ 3.5  

คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ  

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

  1.1 กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

  1.2 กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

  1.3 ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง โดยบริษัท เอส พี ออดิท 
จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็จะต้อง ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบ
บัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร้องที่สำคัญในระบบดังกล่าว 
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  1.4 ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด 

 2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการ
กำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน 
และงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกำกับดูแลและ
ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

หลักปฏิบัติ 3.6  

 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย   

  1.1 ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนด
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง  

  1.2 กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล ที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ 1.1 และ ให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อยด้วย หากบริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการ
ต้องกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

  1.3 จัดให้มรีะบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

  1.4 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอ่ืนที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น  

 

 หลักปฏิบัติ 3.7 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย 
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 แนวปฏิบัติ  

 1. บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการรายบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และ หา
ข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ประกอบด้วย 6 เร่ือง ดังนี้ 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทำหน้าที่ของกรรมการ 

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

2. กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการดำเนินการ 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รวบรวมผลการประเมิน และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

 หลักปฏิบัติ 3.8  

 คณะกรรมการต้องทำการกำกับดูแลให้คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ  
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 แนวปฏิบัติ  

1. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสตูร

ต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา

อบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา 

2. กำหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุ่ง

สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. กำหนดให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดให้กรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) 

และ Director Certification Program (DCP) 

4. สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของกรรมการ อาทิ หลักสูตร Roles of Compensation Committee 

Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 หลักปฏิบัติ 3.9  

 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ 

 แนวปฏิบัติ  

 1.ต้องกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยจัดทำตารางการประชุมประจำปีไว้เป็นการ
ล่วงหน้า ในกรณีที่มีวาระพิเศษจะจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมปี หากไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน โดยให้ฝ่าย
จัดการรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการทราบ ในเดือนที่ ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี 

 2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันในการเลือกเรื่องที่สำคัญ
เข้าร่วมไว้แล้วในวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีเป็นอิสระที่จะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม 



 

หน้าท่ี 16/35 

 3. เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 

 4. ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุม สนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่งใส และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็น
อย่างละเอียดถี่ถ้วน และจัดให้มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็นสำคัญๆ 
ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ 

 5. คณะกรรมการจะต้องกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่ เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 – 89/17 
และมาตรา 89/23 รวมถึง ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบดูแลการ
จัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจำปีด้วย 

 6. เลขานุการบริษัทจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

 

หลักปฏิบัติ 4  

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

Ensure Effective CEO and People Management 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธา น
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคคล
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้  ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ กำหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 4.1  

 คณะกรรมการต้องดำเนินการให้มั่นใจว่ามี การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ระดับสูงให้มี

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
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 แนวปฏิบัติ  

 1. คณะกรรมการต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 2. คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาต้องร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและ

แต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง  

 3. แผนการสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่น

ให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที คณะกรรมการบรษิัท

ได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้ 

  3.1 กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง

ระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ 

  3.2 คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ 

  3.3 วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

  3.4 คณะกรรมการต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการ

อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

  3.5 คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไป

ดำรงตำแหน่งได้ 

 4. บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดบัรอง 

(ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของ

บริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น

ผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

 

 หลักปฏิบัติ 4.2  

 คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

 แนวปฏิบัติ  

 1. คณะกรรมการต้องกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน เพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร

ระดับสูง และ บุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์กิจการในระยะยาว  

  1.1 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และผลการดำเนินงานระยะสั้น 

อาทิ โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว  

  1.2 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย อาทิ ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า

หรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ  

  1.3 การกำหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 

 

 หลักปฏิบัติ 4.3  

 คณะกรรมการจะต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ ้นอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดำเนินงานของกิจการ 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น อาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ

ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ นโยบายกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุม

การบริหารจัดการกิจการ 

 2. คณะกรรมการต้องดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ1เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 3. คณะกรรมการต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 
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 หลักปฏิบัติ 4.4  

 คณะกรรมการต้องมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจูงใจที่เหมาะสม  

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร หนักงานใน

ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

ขององค์กรไว้ 

 

หลักปฏิบัติ 5 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

Nurture Innovation and Responsible Business 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน 

“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้

เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล” บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
 หลักปฏิบัติ 5.1   
 คณะกรรมการจะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่  ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 แนวปฏิบัติ  

1. คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ

นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์  การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน 
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 หลักปฏิบัติ 5.2 

 คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการต้องดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทำนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  

  1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้

โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต

ของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่าง

โปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และจัดให้มีการ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มี

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมกีลไกที่

ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ทั้งนี้จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

ทุก ไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าวของ

ตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 

  2. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเปน็ธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทน

และค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การ

ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึง

เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอ่ืนๆ  

  บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความ

รับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้จัดตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงาน

ผ่านช่องทาง ที่กำหนด  
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  ค่าตอบแทนของพนักงาน  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้ง

ในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ

เดียวกัน  และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสาย

งาน รวมทั้งมีการดูแลในเร่ือง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

  สวัสดิการพนักงาน :  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว

และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่

เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างและสมาชิกต้องสะสม

เงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผล ประโยชน์

สุทธิของกองทุน  

  บริษัทให้ความสำคัญในเรื ่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภท

ต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สทิธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

  3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คณะกรรมการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้า

และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื ่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั ้งการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด 

หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า  

  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และ ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดย

ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

  นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ 

เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง พร้อมจะ

ดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม 

  4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม 

การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูให้คู่ค้า
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เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตามตรวจสอบแล

ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

  อีกทั้งการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย 

จะต้อง ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า  และ มุ่งสร้าง

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนิน

ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา จะเป็นกระบวนการสำคัญในการ

บริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงจำเป็นจะต้องมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและ

คัดเลือกคู่ค้า และต้องมีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้าให้มีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

  5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบาย

ให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับ

ชุมชน และหน่วยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประ โยชน์ให้กับชุมชนและ

สังคมที่บริษัทเข้าไป ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

  6. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจ

ของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย

ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน และปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้

พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทกุด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลก

ร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วย 

  7. คู่แข่งทางการค้า บริษัทต้องมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือลว่งรู้

ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้ 

   7.1 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติ

ตามขอ้ตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

   7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

   7.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า 
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   7.4 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำ

การค้ากับบริษัทเท่านั้น 

  8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

และกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วมเป็นภาค

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆและคู่ค้ามีและประกาศนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย  

  9. เจ้าหนี ้ทางการค้า บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื ่อนไขที ่มีต่อเจ้าหนี ้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้าง

ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันโดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตาม

ข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทต้องใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ

Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ 

 

 หลักปฏิบัติ 5.3  

 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย

คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

อย่างยั่งยืน 

 แนวปฏิบัติ  

 1. บริษัทจะต้องสนับสนุน และ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่

จำเป็น 

 2. บริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่า มีการทบทวน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

 

 หลักปฏิบัติ 5.4  

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กร ที่

สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 
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 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรร และการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึง

การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ละการกำหนดแนวทางเพื่อรับรองในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยกรได้

เพียงพอตามที่กำหนดไว้  

 2. คณะกรรมการต้องดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการด้านเทคโนโลยีสาร

สารสนเทศด้วย  

 3. คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   

 

หลักปฏิบัติ 6 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

 

 หลักปฏิบัติ 6.1  

 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 แนวปฏิบัติ 

 1. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ

สำนักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบ

การตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละ

ปี และมอบหมายให้ผู้บริหารทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับ

ความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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 หลักปฏิบัติ 6.2  

 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. คณะกรรมการต้องกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย ควรมีหน้าที่อย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

  2.1 สอบทานให ้ก ิจการม ีการรายงานทางการเง ินอย ่างถ ูกต ้องและครบถ ้วน ( accuracy and 

completeness) 

  2.2 สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที ่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล 

  2.3 สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

  2.4 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

  2.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และ พิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละคร้ัง 

  2.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

  2.7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัป

ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต 

3. คณะกรรมการจะต้องดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเข้าถึง

ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอ้ืออำนวยให้คณะกรรมการ ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมา

ให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็น ที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 
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4. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน ประจำปี 

5.คณะกรรมการต้องมีการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 

 

 หลักปฏิบัติ 6.3  

 คณะกรรมการจะต้องดำเนินการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท 
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของ
บริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ ้นการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
เปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส 

 2. คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแล

ให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่

กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 

 3. คณะกรรมการต้องมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ พิจารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมี

นัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ

ประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 4. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำ

แบบรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สำนักงาน กลต.  
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  4.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน 

(แบบ 59-2)  

  4.2 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ35-

E1) 

 
 หลักปฏิบัติ 6.4  
 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารใน
ทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำปฏิบัติได้จริง 
 แนวปฏิบัติ  

 1.บริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตแล ะ

คอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 2.บริษัทต้องมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษั ท 

ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 
 หลักปฏิบัติ 6.5    
 คณะกรรมการต้องดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนนิการกรณีการชี้เบาะแส  

 แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัททั้งภายในและ

ภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล  สามารถติดรต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเร่ืองที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการ

ถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึง

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้ 

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com 
เลขานุการบริษัท ที่ corporatesecretary@dimetsiam.com 

mailto:auditcom@dimetsiam.com
corporatesecretary@dimetsiam.com
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ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก 
นายวัชระ อัชฌากรลักษณ์ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 
นางอัญญา ถาวรนันท์ 
กรรมการ และเลขานุการบริษัท 
 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง

เบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสยีต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับโดยผู้แจง้เบาะแสและ

ข้อร้องเรียนด้านตา่งๆ จะถูกรักษาไว้เปน็ความลับของบริษทั 

 

 2. คณะกรรมการกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต ดังต่อไปนี้ 

 2.1. กำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ

กระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่

บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

 2.2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจาก

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน 

เลิกจ้าง เป็นต้น 

 2.3. บริษัทจะต้องรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการ

โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 
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 2.4. บริษัทต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนผ่าน

ช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอาทิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและบริษั ทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 

(Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถามข้อติชมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการแก้ไข

ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 

หลักปฏิบัติ 7 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  

Ensure Disclosure and Financial Integrity 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โปร่งใสและ

เป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือ

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญ

ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส และเป็นธรรมบริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ

หลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ 

 
 หลักปฏิบัติ 7.1 
 คณะกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูล

สำคัญต่าง ๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เปน็ไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง 

 แนวปฏิบัติ  

 1. การกำกับดูแลกิจการบริษัทจะต้องจัดทำและได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู ่ม ือแก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทั ้งยังจัดทำบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com รวมทั้ง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ

บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน 

กลต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 3. ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาสคณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญของการ

จัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการ

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งผ่านกระบวนการ

พิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต.ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนัก

ลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มี

คำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ในการลงทุน 

 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส   ในกรณีที่กำไรสุทธิ

ตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ  บริษัทได้มีการเผยแพร่

คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

บริษัท www.dimetsiam.com 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

กลต.นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง 

 

 หลักปฏิบัติ 7.2  

 คณะกรรมการจะต้องดำเนินการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี้ 

 แนวปฏิบัติ 

 1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี้ 

 2. ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ ต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน 

หรือความสามารถในการชำระหนี้ 
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หลักปฏิบัติ 7.3  

 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมี

แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 แนวปฏิบัติ 

 คณะกรรมการต้องดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยจะต้องคำนึงถึงความ เป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม่ำเสมอ 

 

 หลักปฏิบัติ 7.4  

 คณะกรรมการต้องพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

 แนวปฏิบัติ 

 1. ต้องคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้

ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

 2. ต้องดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่าง

ยั่งยืน 

 

หลักปฏิบัติ 7.5  

 คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ใน

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกัน และ ทันเวลา 

 แนวปฏิบัติ 

 กรรมการผู้จัดการ ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่

ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 

  

หลักปฏิบัติ 7.6  

 คณะกรรมการจะต้องส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
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 แนวปฏิบัติ  

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที ่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง ทางอื่นด้วย เช่น website ของ

บริษัท โดยจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 

หลักปฏิบัติ 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

 

 คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุกและในฐานะของเจ้าของ

บริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความ

เป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่าง

ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผล

การดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่าน

ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 หลักปฏิบัติ 8.1  

 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษทั 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆอันเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือ

หุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา 

และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อ

บริษัท 
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 2. คณะกรรมการควรสนับสนนุการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น  

  2.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาบรรจุเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการ

ปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

  2.2 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

อีกทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

 3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง รวมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 

 4. คณะกรรมการต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนด หลักเกณฑ์การส่งคำถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

 5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุ้นสามารถกำหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง

ได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

 หลักปฏิบัติ 8.2  

 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

 แนวปฏิบัติ 

 1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น 

 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น 

 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้ 

  4.1 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  4.2 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 
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  4.3 กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และ 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม 

  4.4 ก่อนเร่ิมการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้น

ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

  4.5 วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล 

  4.6 วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ 

  4.7 มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

 

 หลักปฏิบัติ 8.3  

 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกตอ้ง

และครบถ้วน 

 1. บริษัทจะต้องจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที ่จะต้องมีการลงมติ เพื ่อความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนน

ในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้ง

เก็บบัตรลงคะแนนทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะต้องดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ให้บริษัทใช้

ระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิด

ความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ 

 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่

ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทจะต้องได้แนบรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่

มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบพิจารณา 

 3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี ่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา 
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 4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทต้องกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการ

แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา 

 5. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้

กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะต้องนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ

งดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย 

ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร

ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับ

มอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็น

หลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือ

หุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อม

กัน 


