นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่บริ ษัทฯ ประกาศใช้ สาหรับกลุ่มบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กบั ผู้ลงทุนและเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2560 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อความ
เหมาะสมกับ สภาวการณ์ และการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง และกาหนดนโยบายต่างๆ
เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการ ให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ ดี ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศ (ตลท.) หลัก การกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี ของส านักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และข้ อแนะนาของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยมีการ
สื่อสารให้ กบั ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วย 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ดีว่าผู้ถือหุ้น เป็ น ผู้มี สิ ท ธิ ในความเป็ น เจ้ าของบริ ษั ท ฯ โดยควบคุม บริ ษั ท ฯผ่าน
การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ฯ จึงให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ ที่ชดั เจนที่จะไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการริ ดรอนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้ อมอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ในเรื่ องต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นสมควรได้ รับด้ วย
 การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้ าที่ และให้ ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครอง
และส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับและใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตนตามกฎหมายและข้ อบังคับ ของบริ ษัทอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียม เป็ นธรรมและเป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อปฏิบตั ิ ข้ อบั งคับ กฎ
ระเบียบของ ตลท. และ สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่สาคัญ โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้
ถือหุ้นได้ แก่การซื ้อการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของบริ ษัท
อย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิอ อกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่ง ตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี รวมถึ ง พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์ สนธิการ
ลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกจากนี เ้ พื่ อเคารพสิ ทธิ และรักษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ทุกราย บริ ษั ทไม่มี การกาหนดนโยบายใน
ลักษณะกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทาข้ อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ วย
 การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นช่องทางสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ สามารถใช้ สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
ได้ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษั ทฯ จึงมี แนวทางปฏิ บัติในการจัดการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ตามแนวทางที่ ตลท.
กาหนด เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี ้
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัท หรื อตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็ นการประชุมวิ สามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี
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กระบวนการต่าง ๆ ที่ ช่วยอานวยความสะดวกในการประชุม เพื่ อสนับ สนุน และส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย
รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้ าประชุมและใช้ สิทธิออกเสีย งลงคะแนนด้ วย บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่ อนไขและวิธี การตามที่ บริ ษั ท ฯกาหนดขึน้ ตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯและ
เว็บไซต์ของตลท.
บริ ษัทฯ ได้ จัดทาหนังสือเชิญ ประชุม ที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุ ผล ความเห็น และ
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างชัดเจน พร้ อมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของแต่ละวาระการประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้ นมีข้อมูล และระยะเวลาที่ เพี ยงพอต่อการพิจารณา
ตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคาถามที่ต้องการให้
ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท ฯ กาหนด หรื อสามารถสอบถาม
เสนอแนะ หรื อแสดงข้ อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้ องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนดโดยมีคาอธิบายวิธีการ และเอกสารที่
ผู้ถือหุ้น ต้ องจัดเตรี ยมเพื่อใช้ ในการเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น หรื อแต่งตัง้
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่ วมประชุมและออก
เสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุได้
บริษัทฯ จะจัดเตรี ยมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้ าร่วมประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารของผู้เข้ าร่วมประชุมได้ อย่างเพียงพอและรวดเร็ว
บริ ษั ท ฯ สนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ กรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี ้แจงตอบข้ อซักถาม ตลอดจน
รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้ าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึง
อธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนเริ่ มการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุม ตลอดจนจัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ มีบคุ คลที่สาม
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หรื อตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าตรวจสอบและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความ
ชัดเจนและโปร่งใสด้ วย
บริษัทฯ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตังค
้ าถามใด ๆ
ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอได้ ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ จัดให้ มีการแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์
ที่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกาหนด รวมถึงจัดให้ มีการบันทึกและจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่
ถูกต้ องและครบถ้ วน พร้ อมทัง้ จัดส่ง รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึงเผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กาหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีก
ทังจั
้ ดให้ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้ างอิงได้
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ห ม ว ด ที่ 2 ก า รป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อ ย่ า งเท่ า เที ย ม กั น (The Equitable Treatment for
Shareholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง
และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรื อชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน และเหมาะสมเพื่ อเข้ ารับการพิ จ ารณาเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการของบริ ษั ทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิธี การที่ บ ริ ษั ท ฯ กาหนด รวมถึง เผยแพร่ รายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท. ด้ วย
บริ ษั ท ฯ จัด ท าหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็ น 2 ภาษา ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกท่าน และเปิ ดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ นาส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ า ร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองมอบ
ฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้ อมระบุถึงเอกสารหรื อหลักฐาน ขันตอน
้
ในการมอบฉันทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถจัดเตรี ยมได้ อย่างถูกต้ อง และไม่เกิด
ปั ญ หาในการเข้ าร่ วมประชุม ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการมอบฉันทะจะ
กาหนดขึ ้นภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกาหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดความยุ่งยากแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริ ษัท ฯ ที่ได้
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่านทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้
เสี ยของตน และผู้เกี่ ยวข้ อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่บริ ษัท ฯ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง กาหนด เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ สามารถพิ จารณาธุ รกรรมของบริ ษั ท ฯ ที่ อาจมี ความขัดแย้ ง ของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทที่มีส่วนได้ เสียกับ
ธุรกรรมที่ทากับบริษัทฯ จะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการและแจ้ งให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท ฯทราบอย่างชัดเจน และ
เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด
(ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
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ของบริ ษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นประจา และได้ จดั ให้ มีการ
เปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ ในรายงานประจาปี ด้วย
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการการใช้ ข้อมูลภายใน และประกาศให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริษัททราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการห้ ามนาข้ อมูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริ ษัท ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องด้ วย นอกจากนี ้
ได้ กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนาข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ไว้ ในระเบียบของบริ ษัทฯ โดย
มีโทษตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจาจนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
บริษัทฯ ได้ กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการทารายการระหว่างกัน โดยคานึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรื อเป็ น
ราคาอ้ างอิงกับราคาตลาด และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ กากับดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
ด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดแนวทางอย่า งชัด เจนในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
ข้ อบังคับของ ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถมัน่ ใจได้ ว่าได้ รับการ
ปฏิบตั ิ และใช้ สิทธิที่มีของตนได้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมอย่างแน่นอน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญ ต่อเรื่ องสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ของบริ ษัท ฯ ทุกกลุ่มทัง้
ภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่ วนได้ เสียของบริ ษัท ฯ ทุกรายจะต้ องได้ รับการดูแลจากบริ ษัท ฯ
อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ กาหนดให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริ ษัท ฯ กับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คงและยัง่ ยืนของกิจการ ทังนี
้ ใ้ นระบบการกากับดู แล
กิจการมีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่สาคัญหลายกลุม่ ด้ วยกัน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ และ
ชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ สังคมหรื อภาครัฐ และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ได้ แก่ คูแ่ ข่งทางการค้ า เป็ นต้ น
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ผลการดาเนินงานที่ดีของบริ ษัทเกิดขึ ้นจากการได้ รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มี
ส่วนได้ เสีย กลุ่มต่าง ๆ จึงได้ กาหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้ที่มีส่วนได้
เสียในการสร้ างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียทุกรายจะได้ รับการคุ้ มครอง
และปฏิบตั ดิ ้ วยดี โดยได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจเพื่ อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บน
พื ้นฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดหลักปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ครบถ้ วน ถูกต้ อง รวมถึงบริ หารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง
และรอบคอบ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายของบริ ษัท ฯทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้ างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 พนักงาน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องและสนับสนุน นโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ
และกลยุท ธ์ โดยกาหนดนโยบายว่าพนักงานต้ อ งได้ รับ การปฏิ บัติ อ ย่า งเป็ น ธรรม และค านึง ถึง เรื่ อ งสิท ธิ
มนุษยชนหรื อเสรี ภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม พร้ อมทัง้ ให้ ความสาคัญ กับ คุณ ภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อมในสถานที่ปฏิบตั ิงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการทางานเป็ น
หลัก อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั การอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
บริษัทฯ ยังเปิ ดช่องทางให้ พนักงานร้ องทุกข์ หรื อบอกกล่าวในเรื่ องที่ส่งผลร้ ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน
และต่อตนเอง และกาหนดวิธีการบริหารจัดการข้ อร้ องทุกข์พร้ อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์
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 ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ ลูกค้ า
ของบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ า และผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า และกาหนดวิธีการบริ หารจัดการข้ อร้ องเรี ยน
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบและดาเนินการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ว
 คูค่ ้ า
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การสรรหาและคัด เลื อกคู่ค้ า โดยพิ จ ารณาจากผลงาน ราคา ความ
น่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทาผิดด้ านทุจริ ต คอรัปชัน่ และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นสาคัญ ในส่วนของ
การดาเนินธุรกิจร่ วมกันนัน้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างโปร่ งใสและเสมอภาค และตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของ
ความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริ ตจากคูค่ ้ า และพนักงานที่เกี่ยวข้ อง บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ ้ า รวมถึง จัด ตังคณะกรรมการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้ เป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ทิ ี่กาหนด และบริษัทฯ ได้ กาหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและพนักงานในกรณี ทจุ ริ ตคอรัปชัน่
 เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมัน่ ใน
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกาหนด และข้ อตกลงในสัญญาที่ให้ ไว้ กับเจ้ าหนี ้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
 คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าด้ วยความโปร่งใส
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภค ด้ วยการดาเนินธุรกิจด้ วยความสุจริต ไม่มีการปกปิ ดข้ อตกลง ไม่แสวงหาข้ อมูลที่
เป็ นความลับของคู่แข่ง และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้ วย
กฎหมาย
 สังคมและชุมชน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้ องช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในสังคม เพื่อ
เป็ นการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะบริ เวณโดยรอบพื ้นที่ที่ ตงของบริ
ั้
ษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้ าของ
บริ ษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะมีการสร้ างงานและสร้ างโอกาสให้ แก่ ชมุ ชน
ให้ ความสาคัญต่อความต้ องการของชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานขึ ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม
และชุมชนในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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 สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ฯ ได้ ให้ ความส าคัญ ในอันที่ จะสร้ างค่านิ ยมและจิ ตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้ อม และใช้
ทรัพยากรอย่างรู้ คณ
ุ ค่าเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเริ่ มต้ นจากภายในองค์กร
ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสาคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมในทุกๆ กระบวนการ
เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
 หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ยึดถื อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในด้ านต่างๆ อย่างเคร่ งครัด ทัง้ ต่อแรงงาน การ
จัดการด้ านภาษี อากรและบัญ ชี ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน และสิ่งแวดล้ อม รวมทังกฎ
้ ระเบียบ และ
ประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้ วย
เพื่อให้ นโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวข้ างต้ นเกิดผลในทางปฏิบตั ิ บริ ษัทฯ จะยึดถื อ
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของ ตลท. ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มให้ มีความชัดเจน โดยอย่าง
น้ อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กาหนดในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่ องและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัท
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้ อมูลอื่นที่สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม จึงได้ กาหนดแนวทาง
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ ครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน
และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่ องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ซึง่ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองตามขันตอนที
้
่ เหมาะสมแลเพียงพอ โดยคานึงถึงความจาเป็ นในการรักษาข้ อมูล
ที่เป็ นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ หรื อข้ อมูลที่หากเปิ ดเผยแล้ วอาจทาให้ เสียประโยชน์ และ
ความสามารถในการแข่งขันด้ วย เช่น การรายงานข้ อมูลและผลการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงินของบริ ษัทที่จดั ทาขึ ้น โดย
จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญ ชีในรายงานประจาปี พร้ อมทัง้ กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการจัดทางบการเงิน และข้ อมูลทางการเงินให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนภายใต้ หลักการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่
กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ รวมถึ ง การใช้ ดุล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวัง ตลอดจนการพิ จ ารณาควา ม
สมเหตุสมผลในการจัดทา และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและ
ให้ ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อ ง เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดย
เปิ ดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ และจัดให้ มีหน่วยงานที่ทา
หน้ าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดาเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัท ฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่ อให้
สาธารณชนได้ รับข้ อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง
3. บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ผ่านช่องทางที่ ตลท. จัดทาขึน้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นช่องทางที่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน
ทัว่ ไป สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลทังใน
้
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริ ษัท ฯ ได้ จดั ให้ มีเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งใน
การเผยแพร่ ข้อ มูล ต่าง ๆ ที่ ส าคัญ และมี ข้อ มู ล ที่ เป็ น ปั จ จุบัน อยู่เสมอ เพื่ อให้ นักลงทุน และผู้ส นใจทั่วไป
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัทได้ อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
4. บริ ษัท ฯ ตระหนักถึง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ จากการน าข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้ กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องรายงานการมีส่วน
ได้ เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและคณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนด รวมถึงการเข้ าทารายการระหว่าง
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กันของบริ ษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี สว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัท ฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความ
จ าเป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรื อผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่ อนาไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิ ด ขึน้ บริ ษั ท ฯได้ ก าหนดให้ ก รรมการและพนัก งานหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเองที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายใน การดูแล
รายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริ ษัทที่มีส่วนได้
เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนันจะไม่
้
มีสิทธิออกเสียง หรื อมีสว่ นร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญในการกากับดูแลให้ การบริหาร
จัดการเป็ นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
โดยกาหนดโครงสร้ าง คุณ สมบัติ และขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ แต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ควรมี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างเต็มที่ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ค ณะอนุก รรมการ หรื อ คณะกรรมการชุด ย่อ ยต่าง ๆ เพื่ อ ศึก ษา
พิจารณา กลัน่ กรอง และปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ และเพื่ อให้ การปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิ ภ าพ จึง
ก าหนดโครงสร้ าง กรอบการท างาน และอ านาจหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะอนุกรรมการหรื อคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
 โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรื อ ตามที่กฎหมาย และ/หรื อข้ อบังคับที่
บริษัทฯกาหนดไว้
2. กรรมการของบริ ษัท ฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อมีสดั ส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งให้ ทาหน้ าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัทได้ ตามความเหมาะสม
 คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การทางานในหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่ก ฎหมาย
บริษัทมหาชนจากัด และ/หรื อไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับที่บริษัทฯกาหนดไว้
 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อกลุม่ ของผู้ถือ
หุ้นใหญ่และผู้บริ หาร และต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์กาหนด รวมถึง ข้ อกาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
 การสรรหากรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
สรรหากรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
จากคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การท างานที่ เหมาะสม รวมถึง พิ จ ารณาเรื่ องความ
หลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทฯอย่างเหมาะสม ทัง้ เรื่ องอายุ เพศ ความหลากหลายใน
ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่
มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้ วจะ
นาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้ อมประวัติอย่างเพียงพอสาหรับการคัดเลือกให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น จึงต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความรับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สงู สุด
ต่อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ภายใต้ ก รอบของกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ มติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ น
ได้ เสียที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าที่กากับดูแลให้ บริ ษัทฯมีการบริ หารจัดการที่ดี โดยให้ คาแนะนา อนุมตั ิ
และกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสาคัญ
ของบริ ษั ท ฯให้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ปั จ จุบัน สามารถปรั บ ตัว ภายใต้ ปั จ จัย การ
เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทัง้ กากับ ควบคุม ดูแลการบริ หาร
และการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อมทังในปั
้ จจุบนั และในระยะยาว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณากาหนดให้ เป้าหมายเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน เป็ นวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ ส อดคล้ องกับการสร้ างคุณ ค่าให้ แก่บริ ษั ทฯ ผู้มี ส่วนได้ เสี ย และสังคมโดยรวม โดยการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดูแลให้ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การ
บริ หารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน มีความ
ครบถ้ วนถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
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ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ พร้ อมทังมี
้ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลา
ทังนี
้ ้ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึง ในกรณี ที่กรรมการ หรื อบุคคล ที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ตามข้ อบังคับ
บริษัทฯ กฎหมาย และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกาหนด) ที่มีส่วนได้ เสียใน เรื่ องใดกาหนดให้
บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ ครบถ้ วน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี อานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการได้ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการและหรื
้
อผู้ บริ หารของบริ ษัทจานวนหนึ่ง
ให้ เป็ นกรรมการบริ หารเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยใน
การมอบอานาจนัน้ จะต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมีการกาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ ของผู้รับ มอบอ านาจไว้ อย่างชัด เจน ตลอดจนการแต่ง ตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่ อปฏิ บัติง าน
สนับ สนุนการปฏิ บัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ทฯ มี อานาจในการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการได้ ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี อานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งทาหน้ าที่ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวอนุมตั ริ ายการดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วงให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลท. ประกาศกาหนด) กับ กลุ่มบริ ษัทฯ ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติการเข้ าทารายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องดังกล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึง กาหนดให้ กรรมการผู้จัดการไม่ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการที่บริ ษัท อื่นๆ
ยกเว้ นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรื อบริษัทในเครื อ
 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้ าที่ที่สาคัญ ดังนี ้
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1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการกากับดูแล ติดตาม ให้ การบริหารงาน
ของบริษัทให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายที่กาหนดไว้
2. ทาหน้ าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. เป็ นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กาหนด
ไว้ และเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
5. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
1. คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ กาหนดให้ มี การประชุม ปกติเป็ น ประจ าทุกไตรมาส และสามารถ
กาหนดให้ มีการประชุม พิเศษเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ า ตลอดทังปี
้
2. ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทัง้ เอกสารการประชุมที่ครบถ้ วน เพี ยงพอให้ แก่
กรรมการแต่ล ะท่านล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่ อ
รักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่า
นันก็
้ ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการบริษัททังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. ประธานกรรมการท าหน้ าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
หากไม่มี รองประธานกรรมการหรื อมี แต่ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการบริ ษั ทเลื อก
กรรมการที่มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่บนั ทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร และหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บ
ไว้ พร้ อมสาหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจัด โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษั ท ทัง้ กรรมการอิ ส ระ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนีบ้ ริ ษัท ฯ ยังมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีการประชุมร่ วมกันเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรื อผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้
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อภิปราย หารื อประเด็นปั ญ หาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ หรื อเรื่ องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยใน
การประชุมให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ ออกจากตาแหน่ง
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนที่ใกล้ ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ก้ รรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดัง กล่าวอาจได้ รับ
การเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ กลับ เข้ าดารงตาแหน่งต่อไปได้ ยกเว้ นกรรมการอิสระที่
ไม่ควรมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรื อ 9 ปี เว้ นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ
สมที่ จ ะด ารงต าแหน่ง นานกว่านัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯอาจพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระ ความเหมาะสม
ประสิทธิ ภ าพในการปฏิ บัติหน้ าที่ และชี แ้ จงเหตุผลพร้ อมผลการปฏิ บัติหน้ าที่ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่ อประกอบการ
พิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรื อ 9 ปี ดังกล่าว เป็ น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทจะพ้ นจากตาแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ และในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ า
เป็ นกรรมการบริ ษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ อง
ผ่านมติอนุมตั ขิ องคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
 การประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีแนวนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯมีการประเมินตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการบริษัท
 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ ภายใต้
กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ อนั จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทังในรู
้ ปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ย
ประชุม และบาเหน็ จ กรรมการ รวมถึ ง ค่าตอบแทนในรู ป แบบอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เพื่ อ นาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
ต่อไป
โดยในการกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทในทุกรู ปแบบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จะพิจารณาเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากบริ ษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน โดย
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ค่าตอบแทน ต้ องมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ผลการปฏิ บตั ิงาน และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้ กรรมการที่ มีคณ
ุ สมบัติและความสามารถมาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
หรื อปฏิบตั ิ หน้ าที่ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกาหนดไว้ ได้
 การปฐมนิเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบ
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของกรรมการบริ ษัท นโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการกากับดูแลกิ จการของ
บริ ษัท ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัท
รวมถึงการเยี่ ยมชมหน่ วยปฏิ บัติการด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บัติหน้ าที่ ของ
กรรมการบริษัท
 การพัฒนากรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าร่วมการสัมมนา และศึกษา
ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ซึ่งจัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association) หรื อ IOD และตลท. รวมถึ ง องค์ ก รอิ ส ระหรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ
เสริมสร้ างความรู้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
 แผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการจัดทาและติดตามความคืบหน้ าของแผนสืบทอดตาแหน่งที่ครอบคลุมตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีผ้ บู ริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั สามารถสืบ
ทอดตาแหน่งที่สาคัญ ต่อไปในอนาคต และจัดให้ มีการทบทวนและรายงานแผนสื บทอดตาแหน่งตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม และเตรี ยมความพร้ อมแก่ผ้ บู ริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรื อตาแหน่ง
ที่สาคัญของบริษัท
 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย และหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีกาหนด โดยมีขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. มีอานาจหน้ าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพื่ อช่วยในการกากับดูแลการปฏิ บัติงานของ
บริ ษัท คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรร
หา และกาหนดค่าตอบแทน โดยมี องค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขต
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หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็ นไปตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ กาหนดไว้
ในกฎบัตร หรื อคาสัง่ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดนัน้ ๆ
การประชุมสาหรับคณะอนุกรรมการได้ มีการกาหนดการประชุมไว้ เป็ นการล่วงหน้ า และสามารถ
กาหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น รวมถึงมีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ อย่างเป็ นระบบด้ วย
นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ฯก าหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยรายละเอี ย ดโครงสร้ าง องค์ ป ระกอบ
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การเข้ าร่วมประชุม จานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ ในรายงานประจาปี ด้วย
 การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดการรับรู้
ความเข้ าใจและความร่ วมมื อของทุกคนในองค์กรในอันที่ จ ะยึดถื อและปฏิ บัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และความมุ่งหมายในการ
พัฒนาและยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายให้ มีการสื่อสารให้ พนักงานทราบถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริ มความรู้ ความเข้ าใจ
และกระบวนการในการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาให้ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เป็ นในแนวทางหรื อความมุ่งหมายเดียวกัน
ทังองค์
้ กร
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
ของบริษัทฯเป็ นไปตามเป้าหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องรวมถึงได้ จดั ให้ มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ฯ กาหนด
ลาดับชันของการอนุ
้
มตั ิ และความรับผิดชอบของผู้บริ หาร และพนักงาน กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร กาหนดให้ มี ห น่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้ าที่ ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของทุก
หน่วยงานให้ เป็ น ไปอย่างถูก ต้ องรัด กุม ป้อ งกัน การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และเป็ น ไปตามที่ ก ฎ ระเบี ยบต่าง ๆ
กาหนดไว้ รวมทังคณะกรรมการตรวจสอบท
้
าหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานและบริหารงานของบริ ษัท เพื่อให้
บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ รวมถึงจัดทาเป็ นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯทุก ไตรมาส และรายงานในรายงาน
ประจาปี ด้วย
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บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่โดยให้ ขึ ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบที่ จัดขึน้ แต่ล ะครัง้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบที่สาคัญให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงาน
ความเห็นและข้ อเสนอแนะให้ ฝ่ายบริ หารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้ านใดบ้ าง รวมถึงเป็ นหน่วยงานที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส ทังจากบุ
้
คคล
ภายในและภายนอกบริษัทด้ วย
 การบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจ
เกิ ด ขึน้ กับบริ ษั ท โดยได้ จัด ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ และผู้บ ริ ห าร
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สาคัญของบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบด้ านการประเมิน และการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ของทั ง้ องค์ ก ร รวมถึ ง ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะร่ ว ม
ปรึกษาหารื อเพื่อประเมินปั จจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนยั สาคัญ พร้ อมแนะนา
แนวทางแก้ ไขวิธีการบริ หารจัดการ หรื อบรรเทาผลลบจากปั จจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม
ความคืบหน้ าในการดาเนิ นการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง รวมถึงจัดท าเป็ นรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจาปี ด้วย
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ลงนาม นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
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