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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยเชื่อมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแล
กจิการที่ดแีละการบรหิารจดัการในกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
เป็นธรรมกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสรมิให้บรษิัทเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื เพิม่ความเชื่อมัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดนโยบายการก ากบัดูแ ล
กจิการทีด่เีป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 
 

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

3. ใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุ้น และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

4. ปฏบิตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ เพื่อใหส้ทิธขิอง   ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัการดแูลอยา่งด ี

5. จดัโครงสรา้ง บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน 
 
 โดยหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทั
จดทะเบยีนปี 2555 ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 
 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 



 

2/24 

 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 
 บรษิัทตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั โดยก าหนดแนวปฏบิตักิารใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
 
1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 1.1 คณะกรรมการมนีโยบายในการสนับสนุนหรอืส่งเสรมิผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มรวมถงึผู้ถอืหุ้นประเภท
สถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลุมสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมี
ส่วนแบ่งในก าไรของกจิการ การซือ้ขายหรอืโอนหุ้น การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อ
บรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุน
หรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 
 1.2 บรษิทัมกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระหรอืประกอบมตทิี่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้น หรอืในเอกสาร
แนบวาระการประชุม และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของ
บรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 
  1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้อง

เปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญั
เพิม่เติมในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
ส าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ใหส้ทิธใินการซกัถามคณะกรรมการในทีป่ระชุม 
ไมจ่ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

  1.2.2 บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผู้
ถอืหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมกีารระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชดัเจน 
รวมถงึมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจดงัต่อไปนี้ 

   ก. วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
     1) ขอ้มลูเบือ้งต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภท

กรรมการ การศกึษา ประสบการณ์ เป็นตน้   
     2) การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น โดยหากกจิการใดเป็นกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทักไ็ดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
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     3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา (กรณแีต่งตัง้กรรมการใหม)่ 
     4) จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ 

(กรณแีต่งตัง้กรรมการเดมิ) 
     5) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีค่ณะกรรมการสรรหา  
     6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลง

มตไิด ้  
   ข. วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
     1) จ านวนเงนิและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรอืภาระหน้าที่ของ

กรรมการ 
     2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
     3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน 
     4) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ที่ได้รบัในฐานะกรรมการ (ปัจจุบนักรรมการไม่มสีทิธิ

ประโยชน์อื่นใด นอกจากเบีย้ประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
     5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
     6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลง

มตไิด ้  
   ค. วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี
     1) ชื่อผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัช ี
     2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัช ี
     3) ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี
     4) จ านวนปีทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รษิทั (กรณีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ) หรอืเหตุผลที่

เปลีย่นตวัผูส้อบบญัช ี(กรณแีต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใหม)่ 
     5) วธิกีารพจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีรวมทัง้ค่าบรกิารอื่นของ

ผูส้อบบญัช ี
     6) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
     7) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลง

มตไิด ้  
   ง. วาระการจา่ยเงนิปันผล 
     1) นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
     2) จ านวนเงนิทีจ่า่ยจรงิเทยีบกบันโยบาย 
 



 

4/24 

 
     3) เหตุผลหากการจา่ยเงนิปันผลไมเ่ป็นไปตามนโยบาย 
     4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลง

มตไิด ้  
   จ. วาระเพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น การเพิม่/ลดทุน การแก้ไขขอ้บงัคบั 

การขาย/เลกิ/โอนกจิการ การควบรวมกจิการ เป็นตน้ 
     1) รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอ 
     2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรอืความจ าเป็น 
     3) ผลกระทบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
     4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลง

มตไิด ้  
 1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีง
อยา่งเตม็ที ่และควรละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ การเขา้ประชุม
เพื่อออกเสยีงลงมตไิม่มวีธิกีารที่ยุ่งยากหรอืมคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป และสถานที่จดัประชุมผู้ถือหุ้นมขีนาด
เพยีงพอและสะดวกต่อการเดนิทาง 
 1.4 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่ง
ค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการน าส่งหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย คณะกรรมการไดม้ี
การก าหนดการกลัน่กรองค าถามล่วงหน้าและก าหนดใหบ้รษิทัตอบค าถามให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้ม
กบัมกีารชีแ้จงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 
  1.4.1 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมถงึคณะกรรมการ
ล่วงหน้าไดต้ลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมค าถาม
จนถงึประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน 
   2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการน าส่งหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
   3) วธิกีารส่งค าถามล่วงหน้า เช่น ใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอื

อเีมล หรอืส่งจดหมายถงึคณะกรรมการ เป็นตน้ 
   4) ช่วงเวลาทีเ่ปิดใหส้่งค าถามล่วงหน้า ก่อนถงึวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
   5) มกีระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหน้าที่ผู้ถอืหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการ

พจิารณาในการตอบค าถามเหล่านัน้ 
   6) บรษิทัไดต้อบค าถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
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   7) บรษิทัไดต้อบค าถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในวนัประชุม 
   8) บรษิัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงค าถามที่มผีู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า 

และค าตอบของค าถามเหล่านัน้ 
 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถอืหุ้นสามารถก าหนดทศิ
ทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผู้
ถอืหุน้ 
  ทัง้นี้ ผูถ้อืหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัได ้และยงั
ก าหนดให้บรษิทัจดัให้มอีากรแสตมป์ไว้บรกิารผู้ถอืหุ้นส าหรบัปิดหนังสอืมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้  ให้
สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในทีป่ระชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระทีอ่ยู่ระหว่างพจิารณาและยงัไม่มกีารลงมต ิและนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระที่ไดเ้ขา้ประชุมเป็นต้น
ไป เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น 
 
2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
 2.1 คณะกรรมการส่งเสรมิใหบ้รษิทัน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย า 
 2.2 การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของกรรมการ  
  2.2.1 กรรมการทุกคนควรเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
  2.2.2 ในกรณีทีก่รรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมบีุคคลดงัต่อไปนี้

เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
   1) ประธานกรรมการ 
   2) กรรมการผูจ้ดัการ 
   3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งได ้
 2.3 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นได้จดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มหีลายรายการ 
เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
 2.4 บรษิัทจดัให้มกีระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการ
บนัทกึวดิทีศัน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมกีารเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ทัง้นี้ ในการ
ประชุมและการนบัคะแนนเสยีงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
 2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดง
ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
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3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 
 3.1 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม พรอ้มทัง้มี
บนัทกึค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถอืหุ้นเหน็ด้วยคดัค้านและงดออกเสยีงเป็น
อยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมและกรรมการทีล่าประชุมดว้ย 
 3.2 บรษิทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 

  3.2.1 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมโดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในวนั
ท าการถดัไป 

  3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็น
ช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็โดยไมต่อ้งรอถงึการประชุมครัง้ต่อไป 

  3.2.3 เผยแพรว่ดิทีศัน์การประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
4. บริษทัให้การดแูลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ดงันี้ 
 4.1 ใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปัจจบุนัผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 4.2 จดัใหม้จีดหมายขา่วถงึผูถ้อืหุน้  
 4.3 จดัใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมกจิการ 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 
 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดแูลและปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ อย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้เรื่องการ
ก าหนดกระบวนการที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นเขา้ประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกนิไป  ผู้ถอืหุ้นได้รบั
การคุ้มครองจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรยีบและผู้ถือหุ้นมอี านาจควบคุม  การมมีาตรการป้องกัน
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ รวมทัง้ให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
 
 บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัดงันี้ 
 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1.1 บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมพรอ้มระเบยีบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 
  1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน                  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
  2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทมขี้อมูลเหมอืนกับข้อมูลที่

บรษิทัจะส่งใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร  
  3) บรษิทัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบใหผู้้ถอืหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้

ถอืหุน้มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด (อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
 1.2 บรษิัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทัง้ในหนังสอืเชญิประชุมและในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ 
 1.3 หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นได้จดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 
 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 2.1 คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุ้นอย่างชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการ
พจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอ โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
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  1) ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิสนอวาระ 
  2) รายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
  3) เกณฑก์ารพจิารณาบรรจ/ุไมบ่รรจเุรือ่งทีเ่สนอเป็นวาระการประชุม 
  4) ช่องทางรบัเรื่อง เช่น ส่งหนังสอืถงึคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเวบ็ไซต์ หรอื

อเีมลมาก่อน เป็นตน้  
  5) ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรือ่ง ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
  6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑเ์สนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
  7) มกีระบวนการกลัน่กรองเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
  8) แจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้

ผูเ้สนอ วาระและแจง้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 2.2 คณะกรรมการก าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บั
การเสนอชื่อ โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
  1) ช่องทางรบัเรือ่ง โดยการส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมการ 
  2) ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรือ่ง ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
  3) ขอ้มลูประกอบการพจิารณา เช่น ขอ้มลูคุณสมบตัโิดยละเอยีดของผูไ้ดร้บัเสนอชื่อ หนังสอื

ยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ เป็นตน้ 
  4) คณะกรรมการแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
  5) คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่

บรษิทัก าหนดไว ้
  6) เลขานุการบรษิทัแจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดย

แจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 2.3 ผูถ้อืหุ้นที่เป็นผูบ้รหิารไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ได้แจง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  
 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
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3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
 3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมทัง้แนวปฏบิตัเิรื่องการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่สี่วนรูข้อ้มลูภายในใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ  
 3.2 ก าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย
จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
 
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
 4.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิาร รายงานการมสี่วนได้เสยีอย่างน้อย
ก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และมกีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงันี้ 
  1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูส่วนได้เสยีของตน
และ ผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 
  2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกจิและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 
  3) ก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ร ับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 
  4) เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการรายงานขอ้มลูส่วนไดเ้สยีให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูล
ของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้ผู้เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง 
 4.2 คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการ
รายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ได้อย่างอสิระ งดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระ
นัน้ 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 บรษิทัเหน็ว่าธุรกจิเอกชนเป็นภาคส่วนทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และถอืเป็น
หน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั  ดงันัน้ บรษิัทและบรษิัทย่อยยดึมัน่
เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนืโดยตระหนักและใหค้วามส าคญักบัผูม้สี่วน
ได้เสยีทุกภาคส่วน ภายใต้ปรชัญาของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ นัน่คอื “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สงัคม
ยัง่ยนื” เพราะเชื่อมัน่ว่าการคงไวซ้ึง่ความสมดุลระหว่างธุรกจิ พนกังาน และสงัคมนัน้ จะส่งเสรมิใหท้ัง้บรษิทั 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มเตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 
 บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี ดงันี้ 
 
1. การก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม พรอ้มมาตรการ
ด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเกี่ยวกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ทีท่ าใหม้ัน่ใจได้
ว่าบรษิทัและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ดงันี้ 
  1) ผูถ้ือหุ้น 
   ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อืหุ้น 
บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ ตลอดจนไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั รวมถงึไม่เปิดเผยขอ้มูล
ลบัของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แขง่ขนัของบรษิทั  
  2) พนักงาน  
   บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของพนักงานซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า  จงึปฏบิตัต่ิอ
พนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสทิธมินุษยชน ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบ่งแยกสี
ผวิ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ไมม่กีารใชแ้รงงานเดก็หรอืแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารค่าจา้งและ
ค่าตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนมนีโยบายการ
พฒันาและส่งเสรมิความรูค้วามสามารถใหก้บัพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถ
ของพนกังานใหไ้ดร้บัความกา้วหน้าในอาชพี  
   ส าหรบันโยบายด้านสวสัดกิาร บรษิัทจดัให้มสีวสัดกิารส าหรบัพนักงานเพิม่เติมจากที่
กฏหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังานเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งแรงจงูใจการปฏบิตังิาน 
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ของพนักงานและรกัษาบุคลากรไว้กบับรษิทัในระยะยาวโดยให้มลีกัษณะการออมอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็น
หลกัประกนัในการใช้ชวีติหลงัเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรพัยเ์พื่อเป็นเครื่องมอืในการออมและเป็นแหล่ง
เงนิทุนในยามฉุกเฉิน การประกนัสุขภาพกลุ่ม การประกนัชวีติกลุ่ม การประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม การตรวจ
สุขภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของบรษิทัโดยแพทยแ์ละพยาบาลวชิาชพี ห้องสมุดส าหรบัพนักงาน ชมรม
กฬีาต่างๆ รถรบัส่งพนกังาน และสวสัดกิารเกีย่วกบัเงนิช่วยเหลอืพนกังานในโอกาสต่างๆ   
   บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหม้คีณะกรรมการดูแลดา้นความ
ปลอดภยั  อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและตดิตามการปฏบิตังิานอย่างใกลช้ดิ มกีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้ส่งเสรมิในการสรา้ง
จติส านึกใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถงึความปลอดภยัและยดึถอืปฏบิตั ิและก าหนดใหม้กีารตรวจสอบระบบ
ป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน การซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถงึการตรวจวเิคราะหร์ะดบัแสงสว่าง และ
ตรวจวดัระดบัความดงัเสยีง 
  3) ลกูค้า  
   บรษิทัได้มกีารก าหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้า  โดยน าเสนอ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานมคีวามปลอดภยั เพื่อใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ดว้ย มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้การให้
ขอ้มลูข่าวสารทีถู่กต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ และมกีระบวนการเรยีกคนืสนิคา้หากพบความ
ผดิปกตเิกีย่วกบัคุณภาพสนิคา้ 
  4) คู่ค้าและเจ้าหน้ี 
   บรษิทัมกีารคดัเลอืกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ด าเนินธุรกจิต่อกนัดว้ยความยุตธิรรม ไม่เอารดั
เอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่ าหนดไว ้ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไมสุ่จรติในการตดิต่อกบัคู่คา้หรอืเจา้หนี้ หากในกรณทีีข่อ้มลูปรากฏว่ามกีารจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติ 
บรษิทัจะหารอืกบัคู่คา้หรอืเจา้หนี้ เพื่อรว่มกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเรว็เเละเกดิความยตุธิรรมต่อทุกฝ่าย 
  5) คู่แข่ง 
   บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่
แข่งขนั มกีารแข่งขนัทางการคา้ภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่ ี ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสยีงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวรา้ยหรอื
กระท าการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไมเ่ป็นธรรม 
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  6) ชุมชน/สงัคม 
   บรษิทัก าหนดแนวปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัิ
แก่พนกังานทุกคน ดงันี้ 
   (1) สนับสนุนกิจกรรมที่เ ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้าง

ปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนทีส่ถานประกอบการของบรษิทัตัง้อยู ่ 
   (2) ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
   (3) ไมส่นบัสนุนหรอืรว่มธุรกรรมกบับุคคลใดทีเ่ป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
   (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่ส ังคมหวัน่วิตก อันอาจเกิดจาก

ผลติภณัฑ/์บรกิารหรอืการด าเนินงานของบรษิทั 
   (5) มสี่วนรว่มในการยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ ีสรา้งสงัคมทีอ่ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมที่ดงีาม รวมถงึปลูกฝังจติส านึกของ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการมจีติอาสาใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นกังาน  

  7) ส่ิงแวดล้อม 
   (1) ไมก่ระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  
   (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

สิง่แวดลอ้ม 
   (3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม

ส่วนรวม  
   (4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดั

พลงังานและทรพัยากรอื่นๆ โดยการน าเทคโนโลยทีีส่ามารถประหยดัพลงังานมา
ใชภ้ายในบรษิทั 

   (5) ส่งเสรมิให้มกีารให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิง่แวดล้อม รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมที่
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมร่วมกบัพนักงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นทีท่ราบ   

 1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรอืรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 1.3 มกีลไกการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และมมีาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัความ
เสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้สี่วนไดเ้สยี   
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2. การเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบายและการจดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยืน (Sustainability 
Development Report) ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report) 
 2.1 บรษิทัเปิดเผยกจิกรรมต่างๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้น และ
เปิดเผยกลไกในการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของพนกังานในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
 2.2 คณะกรรมการดูแลใหบ้รษิทัจดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยนืดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของกจิการเป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
3. บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริต การคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการสนับสนุน
กจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วข้อง  
 
4. บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรพัย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมดิต่อทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาในประเทศหรอืต่างประเทศและห้ามการน าซอฟต์แวร์ที่
ละเมดิลขิสทิธิม์าใช้งานในบรษิทั รวมทัง้มนีโยบายการต่อต้านการทุจรติและห้ามจ่ายสนิบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกจิ ซึง่ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา 
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หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
 คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทัง้
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคญัที่มผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิัทซึ่งล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทโดย
บรษิทัได้เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและมกีารปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ดงันี้ 
 
1. การเปิดเผยข้อมลู 
 1.1 คณะกรรมการมกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าใหส้ าคญั
ผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน ทัง้นี้  
  1.1.1 มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มลูทาง

การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักงาน
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

  1.1.2 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจ า 
 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ
บรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และ
ผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วย
เหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 
 1.3 คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี โดยครอบคลุมในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
  (1) การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกจิ ใชน้โยบายบญัชทีี่

เหมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ 
  (2) รายงานทางการเงนิมขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัช ี
  (3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิลงนามโดยประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
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 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ 
เพื่อใหน้ักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญัของบรษิัท รวมถึงปัจจยัและเหตุการณ์ที่มผีลต่อฐานะการเงนิหรอืผลการ
ด าเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 
 1.5 คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิารไว้
ในรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 1.6 คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
  (1) บทบาท หน้าที ่และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการ   
  (2) บทบาท หน้าที ่และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
  (3) จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา 
  (4) ประวตักิารอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของกรรมการ 
 1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคล และวธิกีารประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถงึภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน 
รวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทน รวมถงึค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยดว้ย 
 
2. ข้อมลูขัน้ต า่ท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการพจิารณาใหม้กีารเปิดเผย
ข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี้และปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  (1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 
  (2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
  (3) โครงสรา้งองคก์ร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
  (4) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทั 
  (5) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนัและ

ของปีก่อนหน้า 
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  (6) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์

โหลดได ้
  (7) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสื่อต่างๆ 
  (8) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
  (9) โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั รวมถงึบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมค้า และบรษิทัที่จดัตั ้ง

ขึน้มาเพื่อวตัถุประสงค/์กจิการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - 
SPEs/SPVs) 

  (10) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

  (11) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
  (12) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
  (13) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
  (14) นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
  (15) นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ 
  (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการ รวมถงึเรือ่งทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
  (17) กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ย 
  (18) จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั  
  (19) จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ ์
  (20) ขา่วของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
  (21) ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น ชื่อบุคคลที่

สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์
  (22) แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลการท างานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์แผนงาน 
และงบประมาณ รวมทัง้ความรบัผดิชอบตามหน้าทีข่องคณะกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุ้น 
 
บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี้ 
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มคีุณสมบตัิ
หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษทั เพศ และ
ควรมกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิารอยา่งน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัที่
บรษิทัด าเนินกจิการอยู่ 
 1.2 คณะกรรมการจดัให้มกีารเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี
ความหลากหลาย รวมถงึจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี้  
  1.2.1 เปิดเผยวธิกีารสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส  และจ านวนปีการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั   

  1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวตั ิคุณวุฒ ิประสบการณ์ และการถอืหุน้บรษิทัทีแ่สดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการมคีวามรู้ ความสามารถ  คุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัผ่านช่องทางรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

  1.2.3 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผูถ้อืหุน้ / 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการอสิระ / กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถทีเ่พยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควร
เกนิ 12 คน  
 1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอสิระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้
อย่างอิสระในจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก .ล.ต.) ประกาศ
ก าหนด 
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 1.5 สดัส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลกัเกณฑเ์รื่องความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้
หลกัเกณฑใ์นเรือ่งสดัส่วนของเงนิลงทุน 
 1.6 บรษิทัค านึงถงึประโยชน์การบรหิารกจิการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บรษิัทก าหนด
มากกว่าจ านวนหรอืสดัส่วนของกรรมการอสิระ 
 1.7 คณะกรรมการมกีารก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มกีารก าหนดจ านวน
วาระทีด่ ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดน้านทีสุ่ด 
 1.8 คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะเป็น “กรรมการอสิระ” เพื่อใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัโดยความเป็นอสิระอย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก .ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 1.9 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารกจิการ
และการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ประกอบกบัการสรรหาบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระนัน้ไมส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยทนัท ี
 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนด
อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อไมใ่หค้นใดคนหน่ึงมอี านาจโดยไมจ่ ากดั 
 1.11 บรษิทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั ในการทีจ่ะ
ไม่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอื่นที่มธีุรกิจอย่างเดยีวกนั หรอืมลีกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกจิของ
บรษิทั หรอืมลีกัษณะทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั 
 1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ี
การปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ  
  คณะกรรมการมกีารก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัที่เหมาะสมที่จะ
ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะเลขานุการบรษิัท และเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทใน
รายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 1.13 เลขานุการบรษิทัได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี
หรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั บรษิทัก าหนดคุณสมบตัแิละแต่งตัง้บุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บรษิทัโดยค านึงถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะเป็น
พนกังานประจ าของบรษิทัหรอืไม่ 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย   
 2.1 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏบิตัหิน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าทีต่ามที่ไดก้ าหนดไว้ใน
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 2.2 คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทัง้
คณะยกเวน้กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมตั ิและท าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีก่ าหนดไว้ และเสนอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการซึง่จะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 
 
3. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 3.1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
  1) คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัเิรื่องต่างๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหน้าทีท่ีก่ าหนด

โดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมถึงการพจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิัท เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี่ยง แผนงานและ
งบประมาณ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
รวมถงึท าการทบทวนและอนุมตัเิป็นประจ า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบรษิทั 

  2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่
ก าหนดไวอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  3) การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงรวมทัง้กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ
การ ด าเนินการกรณมีกีารชีเ้บาะแส 

  4) การดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่ องในระยะยาว รวมทั ้งแผนการพัฒนาพนักงาน 
แผนพฒันาผูส้บืทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 

 3.2 คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี้ 
  1) คณะกรรมการก าหนดให้มแีละให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  
  2) สื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
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  3) มวีธิกีารส่งเสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีก่ าหนด  
  4) ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการและทบทวนนโยบายดงักล่าว

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 3.3 คณะกรรมการส่งเสรมิให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ และตดิตามใหม้ี
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 
 3.4 คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการ
ท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ควรมแีนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 3.5 คณะกรรมการจดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้น
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย คณะกรรมการจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบทีส่ าคญัอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
 3.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทัง้องค์กรโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏบิตัิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็น
ประจ า มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลงซึง่รวมถงึการ
ใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 
 3.7 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี 
 3.8 คณะกรรมการจดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรอืผูม้สี่วนได้
เสยีผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัหรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็น
ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบน
เวบ็ไซตห์รอืรายงานประจ าปีของบรษิทั มกีลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมมีาตรการชดเชยในกรณีทีผู่้
มสี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้สี่วนไดเ้สยี  
 3.9 คณะกรรมการมกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั 
โดยคณะกรรมการมหีน้าที่ในการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย
เพื่อควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย 
และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 



 

21/24 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
 4.1 บรษิทัจดัใหม้กี าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจง้ให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชุมได้ 
 4.2 จ านวนครัง้ของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในกรณีทีบ่รษิัทไม่ไดม้กีารประชุมทุก
เดอืน บรษิัทจะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มกีารประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 
 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพจิารณาการเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดใูหแ้น่ใจว่าเรือ่งทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมอีสิระ
ทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 
 4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนั
ประชุม 
 4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 
 4.6 องคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการลงมตใินทีป่ระชุมจะต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย  อันอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธุรกจิหรอืการด าเนินงานของบรษิทัและไม่อาจด าเนินการใหก้รรมการจ านวน 2 
ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งตามขอ้บงัคบัมอี านาจทีจ่ะพจิารณาและมมีตใินวาระ
นัน้ๆ ได ้
 4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภปิรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสรมิให้มกีารใช้ดุลย
พนิิจทีร่อบคอบ กรรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องทีน่ าสู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเด็นการก ากบั
ดแูลกจิการ 
 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จ ัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงและเพื่อมโีอกาส
รูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 
 4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เตมิได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานุการบรษิัท
หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการอาจ
จดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกโดยถอืเป็นค่าใชจ้า่ยของบรษิทั 
 4.10 คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเอง
ตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วม
ดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
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 4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมรีะบบการจดัเกบ็ด ีสบืค้น
งา่ย แต่ไมส่ามารถแกไ้ขโดยไมผ่่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเริม่-เวลาเลกิประชุม 
 ชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและกรรมการทีข่าดประชุม 
 สรปุสาระส าคญัของเรือ่งทีเ่สนอคณะกรรมการ 
 สรปุประเดน็ทีม่กีารอภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 
 มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่มเ่หน็ดว้ย (ถา้ม)ี 
 ผูจ้ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูร้บัรองรายงาน - ประธานกรรมการ 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนด
บรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 
 5.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมนิทัง้
คณะและรายบุคคล รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑข์ัน้ตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทั เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมหีลกัเกณฑก์ารประเมนิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด  
  ส าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการนัน้ เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบ
ประเมนิดงักล่าวขา้งตน้ใหก้รรมการทุกท่านท าการประเมนิในเดอืนพฤศจกิายนและใหต้อบกลบัภายในวนัที ่
15 ธนัวาคมของทุกปี หลงัจากนัน้เลขานุการบรษิทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมนิ โดย
เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัในคราวถดัไป เพื่อรบัทราบและปรบัปรุงแก้ไข
การท างานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 
  ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิ บรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้
คณะและรายบุคคล โดยใชว้ธิกีารใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงันี้ 0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไม่มี
การด าเนินการในเรือ่งนัน้ 1 = ไมเ่หน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย 2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีาร
ด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 4 = เหน็ดว้ย
อย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม ซึ่งหวัขอ้การประเมนิประกอบด้วย 6 หวัขอ้หลกั 
ไดแ้ก่ 
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1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รบัจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อการ
ปรบัปรุงแก้ไข ใช้วธิกีารให้คะแนนแบบเดยีวกับการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ
และประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล ซึง่หวัขอ้การประเมนิประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดที ่1: ความคบืหน้าของแผนงาน 
   หมวดที ่2: การวดัผลการปฏบิตังิาน 
      2.1 ความเป็นผูน้ า 
      2.2 การก าหนดกลยทุธ ์
      2.3 การปฏบิตัติามกลยทุธ ์
      2.4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
      2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
      2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
      2.8 การสบืทอดต าแหน่ง 
      2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดที ่3: การพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
6. ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความ
รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมดว้ย 
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7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 7.1 คณะกรรมการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็น
ต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจกระท าเป็นการภายใน
บรษิทั หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 
 7.2 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินการด้านต่างๆ ของบรษิัทเพื่อเตรยีมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการ โดยมเีลขานุการบรษิัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาท ิโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้าง
กรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ความรูท้ ัว่ไปของธุรกจิ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 7.3 คณะกรรมการก าหนดใหม้นีโยบายพฒันาบุคลากรส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร และเปิดเผย
ในรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 7.4 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ถงึแผนการ
พฒันาและสบืทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงมกีารเตรยีมให้พรอ้มเป็นแผนทีต่่อเนื่อง 
ถงึผูส้บืทอดงานในกรณทีีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 


