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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมกำรของบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสีย
โดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำน ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน ดงันี  ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำรจดัแบ่ง
บทบำทหน้ำที่ระหวำ่งประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร ออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคญัของ
บริษัท โดยจะต้องพิจำรณำถงึปัจจยัเสีย่งและวำงแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมเหมำะสม รวมทัง้ต้อง
ด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบบญัชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชี มีควำมนำ่เช่ือถือ 

3. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นผู้น ำในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบตัิงำนตำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และสอดสอ่งดแูลเร่ืองกำรจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองขึน้ตำมควำมเหมำะสมเพื่อช่วยพิจำรณำ
กลัน่กรองงำนท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งรอบคอบ 

5. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

6. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน รวมถึงลกูจ้ำงทกุคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกบั
ข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท 

7. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัท ทัง้ในเร่ืองทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เร่ือง
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับ
สำรสนเทศอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

8. คณะกรรมกำรบริษัทต้องให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนั มีสทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศ 
และมีช่องทำงที่เหมำะสมในกำรสือ่สำรกบับริษัท 

9. คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้มีระบบกำรคดัสรรบคุลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหนง่บริหำรที่ส ำคญั
ทกุระดบัอยำ่งเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใสเป็นธรรม 

10. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. ป้องกนัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงบริษัท สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กบัผู้ ถือหุ้น ภำยใต้
หลกักำรถ่วงดลุอ ำนำจที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

12. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 3 คน 
13. มีระบบกำรประเมินและกำรควบคมุควำมเสีย่งอยำ่งเหมำะสม 
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14. คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมีกำรประชมุโดยสม ่ำเสมอเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทกุสำมเดือนต่อครัง้ และอำจ
มีกำรประชมุพิเศษเพิ่มเตมิตำมควำมจ ำเป็น  โดยมีกำรก ำหนดกำรประชมุลว่งหน้ำตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมกำรประชมุ 
 

บริษัทฯ เห็นว่ำหลกับรรษัทภิบำลเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่งจึงให้ควำมส ำคัญใน
หลกักำรและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกับควำมรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  เช่น กำรก ำหนดอย่ำงชัดเจน
เก่ียวกับขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
ผู้จดักำร 

 
ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเป็นอยำ่งดี  มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต 
รวมทัง้กำรก ำกับดแูลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจดักำรเป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และงบประมำณที่ก ำหนดอย่ำง      
มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
  
 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ดงันี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นสว่นหรือเข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั 
และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติแตง่ตัง้ 

2. ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนกังำนใช้ข้อมลูภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นบริษัท หรือน ำข้อมลู
ภำยในซึง่จะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

3. ไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นผู้บริหำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ ในกำรท ำธุรกิจที่แข่งขนั หรือ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ 

4. กรณีที่บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือกำรได้มำจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัท
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองนัน้ด้วยควำม
รอบคอบ  ซื่อสตัย์  สจุริต  มีเหตุมีผล  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคัญ กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจำกกำรพิจำรณำในเร่ืองนัน้ๆ  จะต้องออกจำกที่ประชุม 
กรรมกำรพิจำรณำลงมติอนมุตัิรำยกำรแล้วจะต้องเปิดเผยขำ่วสำรตำมช่องทำงตำ่งๆ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสีย
ได้รับทรำบอยำ่งเทำ่เทียมและทัว่ถึงกนั 

 

 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบำยที่เปิดเผยกำรด ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบตัิของกรรมกำร พนกังำน ภำรกิจต่อลกูค้ำ คู่ค้ำ ตลอดจน
สงัคม โดยผู้ เก่ียวข้องได้ทรำบกนัเป็นอย่ำงดีและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษัทด้วยควำม
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ซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนและเร่ืองที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณ
ข้ำงต้นอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงบทก ำหนดลงโทษทำงวินยัไว้ด้วย 

 

 
การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีอิสระอย่ำงแท้จริงจำก
ฝ่ำยบริหำร  และไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือควำมสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัทฯ  เพื่อให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรด ำเนินไป
ด้วยควำมเป็นอิสระ และเป็นกลำง 
 
 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

 
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร(Executive 

Directors) และกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร (Non-Executive Directors) จะประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
(Independent Directors) โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้ 

1.1 จดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำม
สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

1.2 มีอ ำนำจมอบหมำยแตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อด ำเนินกำรอยำ่ง
หนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงเพื่อปฏิบตัิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
รวมทัง้มีอ ำนำจแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรอื่นๆ เช่น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ตำมควำมเหมำะสม 

1.3 ก ำหนดเป้ำหมำย  แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท  ควบคุมดูแลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรได้ให้ไว้ 

1.4 พิจำรณำทบทวนและอนุมัตินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ
ส ำหรับประกอบธุรกิจประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ของบริษัท 
ที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร 

1.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
1.6 พิจำรณำและอนมุตัิกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคญัอนัเกี่ยวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้  ๆ

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 
 

เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  ทัง้นี ้
ก ำหนดให้รำยกำรท่ีกรรมกำรหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
 (ก) เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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 (ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขำ่ยที่กฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำด 
  หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
และในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 
  (ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
  (ค)  กำรท ำ แก้ไข หรือเลกิสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นที่ส ำคญั 
  กำรมอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมี 
  วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั  
 (ง)   กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
  (จ)  กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท  
 
กรรมกำรบริษัทจะมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั อำทิเช่น 

1. มีอำยไุม่เกิน 65 ปีบริบรูณ์ 
2. ไม่เป็นกรรมกำรในบริษัท ที่บริษัทฯ  ถือหุ้ นไม่เกิน 3 แห่ง ทัง้นีน้ับรวมกำรเป็นกรรมกำรโดย

ต ำแหนง่และกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตัิแทนในต ำแหนง่กรรมกำรด้วย 
3. กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ไมเ่คยได้รับโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ

โดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ 
5. ไมเ่ป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแตเ่ป็นกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตำมบทบญัญตัิแหง่กฎหมำย 
6. ไมเ่ป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ใดในพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
7. ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลอดออก หรือให้ออกจำกงำนเพรำะทจุริตตอ่หน้ำที่ 
กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร ดงันี ้
1) ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัท และ/หรือนิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นได้ไมเ่กิน 3 แหง่ 
2) ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทย่อยที่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นีก้ำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี ้
จะต้องไมข่ดัตอ่หลกัเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 
2 รวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 5 แหง่ 

3) กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี
ตอ่เนื่อง 
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2. คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้ 
2.1 มีอ ำนำจในกำรจดักำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 
และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2.2 ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำงๆของบริษัท โดยให้ครอบคลมุทกุ
รำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย และกำรเลิกจ้ำง พนกังำน
ของบริษัท 

2.3 วำงแผนและก ำหนดแผนธุรกิจ กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณส ำหรับประกอบธุรกิจประจ ำปี         
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ รวมทัง้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรงบประมำณ
ประจ ำปี  กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในกรณีมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน  และให้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบต่อไป 

2.4 ตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย  และแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทที่
ก ำหนดไว้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอือ้ต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.5 ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิ  
2.6 พิจำรณำโครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
2.7 มีอ ำนำจในกำรอนมุตัิกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินดงันี ้

(ก) ในกรณีที่ก ำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ
ไว้แล้ว  คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไมจ่ ำกดัวงเงิน 

(ข) ในกรณีที่ไมไ่ด้ก ำหนดไว้ตำมข้อ (ก) ให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีอ ำนำจในกำร
อนุมตัิกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท โดยอ ำนำจอนุมัติ
ทำงกำรเงินดงักลำ่ว จะรวมถึงกำรอนมุตัิค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ในกำรด ำเนินกำรตำมปกติ
ธุรกิจ กำรลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ำยทุน หรือสินทรัพย์ถำวร กำรกู้ ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน 
กำรจัดหำวงเงินสินเช่ือ รวมถึงกำรให้หลกัประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบตอ่ไป 

2.8 ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแตล่ะช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

 ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร  จะไม่สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตน หรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับ
บริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุ

ทำ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตังิำนของ
บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกิจของ
บริษัท สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อน ำเสนอกรรมกำรบริษัท รวมทัง้พจิำรณำเปิดเผยข้อมลูของบริษัทใน
กรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถกูต้องและครบถ้วน  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ โดยมีส ำนกังำนตรวจสอบ
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ภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส และรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้

3.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอโดยกำร
ประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอก  และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำย
ไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใด ๆ ที่เห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

3.2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้  โยกย้ำย  เลิกจ้ำง
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3.3 สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว ่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3.4 พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เลอืกบคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท กลบัเข้ำมำใหม ่และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว  รวมถึงกำรเลกิจ้ำง โดยค ำนึงถึง
ควำมนำ่เช่ือถือ  ควำมเพียงพอของทรัพยำกร  และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนสอบบญัชี 
รวมถึงประสบกำรณ์ของบคุลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัท  

3.5 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

3.6 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่ง
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้รำยงำนดังกล่ำวจะต้อง
ประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้ตรวจสอบบญัชี  และเหตุผลที่เช่ือว่ำผู้สอบบญัชี

ของบริษัทเหมำะสมที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวำระหนึง่ 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฏ

บตัร (Charter)  
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- รำยงำนอื่นที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

3.7 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
เช่นทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง   ทบทวนกำรปฏิบตัิตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของกำรบริหำร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคญั ๆ  ที่
ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย
บริหำร เป็นต้น 

  การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 กำรสรรหำกรรมกำร 

1. คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่งอำจจะเสนอบุคคลเข้ำรับคดัเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัทได้ คณะกรรมกำรบริษัทจะแนะน ำบคุคลดงักลำ่วเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นคดัเลือกเลขำนุกำรบริษัท จะเป็น    
ผู้ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้นัน้ก่อนท่ีจะเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำเลอืกสรรให้สอดคล้องกบั
ภำระผกูพนัท่ีบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นหลกัมีต่อบคุคลที่จะเข้ำรับกำรคดัเลือก รวมทัง้จะค ำนึงถึงสญัญำที่บริษัท 
มีตอ่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

2. มำตรฐำนในกำรเลือกสรรกรรมกำรบริษัท บคุคลผู้ที่จะเข้ำรับกำรคดัเลือกเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทนัน้ จะ
ได้รับกำรคดัเลอืกโดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 ประสบกำรณ์ 
 ควำมรู้ 
  ควำมซื่อสตัย์ และควำมเข้ำใจในภำพรวมของอตุสำหกรรม 

  
อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี อำจต้องมีกำรเลอืกสรรกรรมกำรท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสว่นได้เสียอย่ำงมี

นยัส ำคญัในบริษัท เนื่องจำกเป็นข้อผกูพนัตำมสญัญำว่ำผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วจะต้องมีตวัแทนเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัท กำร
คดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท  จะกระท ำผำ่นกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เนื่องจำกบริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ
คดัเลือกบคุคลที่จะด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะท ำกำรเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทำ่นหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่ำนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่แยกคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูใ่ห้แก่บคุคลใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนในที่ประชุมที่    
เลอืกตัง้กรรมกำรครำวนัน้เป็นผู้มีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 
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กำรสรรหำและกำรแตง่ตัง้ผู้บริหำร ให้เป็นไปตำม ระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำรของบริษัทฯ ดงันี ้ 
1. กำรจ้ำงงำน แตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยธุรกิจ (ระดบัCEO)  

ต้องน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
2. กำรแตง่ตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทนุ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน

กลำง เป็นอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริหำร 
3. กำรแต่งตัง้ผู้บริหำรระดบัต ่ำกว่ำ ระดบั 2) ข้ำงต้น เป็นอ ำนำจอนมุตัิของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ

ผู้บริหำรระดบัรองลงไปแล้วแตก่รณี 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคมุโดยกำรสง่กรรมกำรเข้ำไปเป็นตวัแทน
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
 
มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท   

 กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตจะขึน้อยูก่บัเหตผุลและควำมจ ำเป็น กำรจ่ำยและรับคำ่ตอบแทนต้องเป็นไป
ตำมรำคำยตุิธรรมของตลำด และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในกรณีที่มีรำยกำรดงักลำ่ว
เกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และแจ้งควำมเห็นต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

 รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องไม่อนุมตัิรำยกำรใดๆ  ที่ตนเองหรือ
บุคคลอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้ องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น วำ่รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และ
เป็นไปในรำคำยตุิธรรม และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะยดึแนวทำงปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกำรเปิดเผย
ข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  
บริษัทฯ มีนโยบำยห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วใช้ข้อมลู
ภำยในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนัน้จะ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือช่วงเวลำก่อนที่จะเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน 1 เดือน  เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไป
อยำ่งโปร่งใสและค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
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ทัง้นี ้ในกำร ซือ้ ขำย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด  รวมทัง้ต้องจดัสง่ส ำเนำรำยงำนดงักลำ่ว จ ำนวน 1 ชดุให้แก่เลขำนกุำรบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐำน 

 
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยก ำหนดในทกุๆ เร่ือง นอกเหนือจำกที่เปิดเผยไว้ข้ำงต้น ดงัจะเห็นได้จำกกระบวนกำรควบคมุภำยใน ควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง ดงัปรำกฏในหวัข้อตอ่ๆ ไปอีกด้วย 

รวมถึงบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน  ส ำหรับทัง้ระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำรที่                    
มีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมชัดเจน มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจ
ด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำน ผู้บริหำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบตัิงำน ผู้ติดตำม 
ควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำร
ควบคุมภำยในเก่ียวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ     
โดยสรุปสำระส ำคญักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนท่ีเป็นที่ยอมรับ
และเช่ือถือได้ โดยให้สทิธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ยำ่งเป็นอิสระ กำรได้รับสว่นแบง่ผลก ำไรจำกบริษัท  
กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชมุลว่งหน้ำ กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชมุอยำ่งเป็นอิสระ กำรร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรเลอืกตัง้กรรมกำร 
กำรอนมุตัธิุรกรรมที่ส ำคญัและมผีลตอ่ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั
ของบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นทกุคนมสีทิธิออกเสยีงตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง และไมม่ีหุ้น
ใดมีสทิธิพเิศษเหนือผู้ ถือหุ้นรำยอื่น 

ในฐำนะเจ้ำของบริษัท ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสนิใจในเร่ืองที่มี
ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่บริษัท กำรประชมุผู้ ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส ำคญัส ำหรับผู้ ถือหุ้น ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ 
ซกัถำม พิจำรณำลงคะแนนเสยีงชีข้ำด และคดัเลอืกคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลบริษัทแทนผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ ผู้ ถือ
หุ้นจึงมีสทิธิโดยชอบที่จะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มีเวลำเพยีงพอส ำหรับกำรพิจำรณำและรับทรำบผลกำรประชมุ 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. คณะกรรมกำรเปิดเผยนโยบำยกำรสนบัสนนุหรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัให้

เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. คณะกรรมกำรดแูลให้บริษัทมีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตผุล

ประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม โดยละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ ถือหุ้ นใน
กำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัท 
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3. คณะกรรมกำรจะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่และ
ละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติมีวิธีกำรท่ีไมยุ่ง่ยำกหรือมีคำ่ใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่กำรเดินทำง 

4. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำม
ลว่งหน้ำให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกบักำรน ำสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี บ้ริษัท
ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำไว้บน Website ของบริษัท 

5. คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  

 
การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. คณะกรรมกำรสง่เสริมให้บริษัทน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบั

คะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย ำ 
2. กรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

ได้ 
3. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจดัให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระ

กำรแตง่ตัง้กรรมกำร 
4. คณะกรรมกำรส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำร

ประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 
5. คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระท่ีส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำ

รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภำยหลงั 

6. ประธำนในที่ประชมุจดัสรรเวลำอยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

 
การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะบนัทกึกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม

ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถำม นอกจำกนีจ้ะบนัทึก
ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้ำน และงดออกเสียงเป็น
อยำ่งไร รวมถึงบนัทกึรำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรท่ีลำประชมุ 

2. บริษัทเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือ
หุ้นในวนัท ำกำรถดัไปบน Website ของบริษัท 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกนั แม้ว่ำจะถือหุ้นไม่เท่ำกนัและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกนั  ซึ่งเป็นไป
ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถือ มีสทิธิพืน้ฐำนในฐำนะผู้ ถือหุ้นเทำ่เทียมกนั โดยไมค่ ำนงึถึงเพศ อำย ุเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำม
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เช่ือ ฐำนะทำงสงัคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท จะจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอย
อ ำนวยควำมสะดวก สว่นกำรจดักิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็เปิดโอกำสให้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั 

 
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. คณะกรรมกำรดแูลให้บริษัทแจ้งก ำหนดกำรประชมุพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อ

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผำ่นทำง website ของบริษัทอยำ่งน้อย 14 วนั ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. คณะกรรมกำรดแูลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีใช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอนกำรออกเสียง ลง

มติ รวมทัง้สทิธิกำรออกเสยีงลงคะแนน 
3. หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น จดัท ำเป็นฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 
การคุ้มครองสทิธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
1. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้

ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่ ม
วำระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอหรือไม่ 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดวิธีกำรให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก่อนวัน
ประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิและกำรให้ควำมยินยิมของผู้ได้รับกำรเสนอ
ช่ือ 

3. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

4. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
 

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
1. คณะกรรมกำรมีข้อก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และ

บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 
2. คณะกรรมกำรดแูลให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีอยำ่งมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรรำยดงักลำ่ว

ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ งดเว้นกำรมีสว่นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้ 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  โดยค ำนงึถงึกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทควบคูไ่ป
กบักำรค ำนงึถึงผลประโยชน์  สทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่ของบริษัท อนัได้แก่ ผู้ ถือ
หุ้น  พนกังำน  คูค้่ำ  เจ้ำหนี ้ ลกูค้ำ  คูแ่ขง่ขนั สงัคมและสิง่แวดล้อม 
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3.1 กำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยยดึหลกัดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัท ยดึถือกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งซื่อสตัย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในกำร

ที่จะรักษำและเสริมสร้ำงมูลค่ำระยะยำวต่อผู้ ถือหุ้น ข้อมูลที่ส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัท 
และ/หรือ กำรตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับกำรเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลำที่เหมำะสม  
 

พนักงาน 
 บคุลำกรของบริษัทฯ ทกุคนเป็นสว่นส ำคญัที่สดุในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนทกุ

คน  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เสมอภำค และให้
ผลตอบแทนอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บคุลำกรรู้รักสำมคัคี  ไว้เนือ้เช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย 
ปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงสภุำพ และเคำรพในคกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมใน กำรท ำงำนที่ดี  มีควำม
ปลอดภยั จ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบักำรท ำงำน มีสวสัดิกำรที่ดีให้กบัพนกังำน และจดัหำนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  มำสนบัสนนุกำรท ำงำน รวมทัง้ไมใ่ห้เกิดกรณีที่มีลกัษณะเป็นกำรคกุคำมทำงเพศ  บริษัทฯ สง่เสริมกำรใช้สิทธิของ
ลกูจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนสมัพนัธ์  

บริษัทฯ มีควำมเช่ือมัน่วำ่ กำรเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กบัพนกังำนที่มีคณุภำพ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำย
มุ่งเน้นที่จะพฒันำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและระบบกำรพฒันำบุคคลให้มีควำมทนัสมยั สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อที่จะเสริมสร้ำงและพฒันำให้พนกังำนเป็นทัง้คนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม    
ในกำรพฒันำและ ช่วยเหลอืสงัคมสว่นรวม และมุง่เน้นให้พนกังำนเป็นกลไกหลกัในกำรพฒันำให้บริษัทฯ ก้ำวไปสู่ควำม
เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                 
และตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงขององค์กร 
 

คู่ ค้า 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัคู่ค้ำ อนัเป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียส ำคญัที่ช่วยเหลือในกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน  

โดยบริษัทฯ  จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้ำง
ควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมืออนัดี ปฏิบตัิตำมสญัญำอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมส ำคญัในกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ   
ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคญัในกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำย คณุภำพสินค้ำและบริกำรที่บริษัทฯ จะน ำมำใช้ด ำเนินกิจกำร มีกำร
ก ำหนดขัน้ตอนกำรจดัหำพสัดเุพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 
เจ้าหนี ้
บริษัทฯ จะปฏิบตัิตวัเป็นลกูหนีท้ี่ดี ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของเจ้ำหนีอ้ย่ำง

เคร่งครัด 
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ลูกค้า 
บริษัทฯ ค ำนงึถึงควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ ซึง่เป็นผู้ที่ซือ้สนิค้ำและบริกำรจำกบริษัทฯ  ด้วยรำคำที่เป็นธรรม 

มีคณุภำพ มุ่งมัน่พฒันำสินค้ำ และให้บริกำรอย่ำงปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูค้ำ และผู้บริโภคอยำ่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ น ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคณุภำพ ควำมมัน่คงปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรคณุภำพด้วยกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริกำรที่
สร้ำงควำม พึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ และถือควำมปลอดภยัเป็นหวัใจในกำรปฏิบตัิงำน โดยกำรน ำมำตรฐำนต่ำงๆ  อำทิ   
ISO 9001:2008 / CSA / UL มำปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรลกูค้ำและกำรตลำด ที่มีบริบทสอดคล้องตำมวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัที่หลำกหลำยของลกูค้ำ  

บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกค้ำ 3 รูปแบบ คือ 1.) กำรติดต่อโดยตรง มีช่องทำง เช่น กำรเข้ำพบ           
กำรประชุม กำรอบรม กำรสมัมนำ เป็นต้น 2.) กำรติดต่อผ่ำนสื่อสำรสนเทศ มีช่องทำง เช่น โทรศพัท์โทรสำร เว็บไซต์    
และSocial Network เป็นต้น 3.) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้ำ โดยก ำหนดควำมถ่ีในกำรรับฟัง
ลกูค้ำที่แตกต่ำงกนัในแต่ละช่องทำงซึ่งจะน ำข้อมลูที่ได้จำกลกูค้ำมำแปลงเป็นสำรสนเทศ ที่ท ำให้บริษัทฯ ทรำบควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อน ำมำออกแบบผลติภณัฑ์และบริกำร หรือสร้ำงนวตักรรมที่ตรงใจลกูค้ำ  

บริษัทฯ มีกระบวนกำรจดักำรข้อร้องเรียนในกรณีที่ลกูค้ำเกิดควำมไมพ่งึพอใจเก่ียวกบักำรให้บริกำรหรือผลติภณัฑ์
ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทำงรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจำกลกูค้ำ ผู้บริโภค และประชำชนทัว่ไป ตำมช่องทำงทัง้ 3 รูปแบบ
ดงักล่ำวข้ำงต้น ข้อร้องเรียนทัง้หมดของลกูค้ำจะได้รับกำรตอบสนองเบือ้งต้นภำยใน 7 วัน และจะแจ้งกลบัลูกค้ำถึง
แนวทำงและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้แจ้งควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไข      
ให้ทรำบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเร่ืองให้ลกูค้ำทรำบทนัที เพื่อรักษำควำมเช่ือมัน่ท่ีลกูค้ำมีตอ่บริษัทฯ 
 

คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ยดึหลกักำรด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำของกำรแขง่ขนัอยำ่งยตุิธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำร

ละเมิดสทิธิของคูแ่ขง่ขนัทำงกำรค้ำ โดยคู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบคุคลภำยนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขนัตำมวิถีทนุนิยมเสรีใน
กำรท ำธุรกิจ กำรแข่งขนัย่อมต้องด ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถกูต้องตำม
ครรลองของกำรแขง่ขนัท่ีดี 
 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม จึงมีพนัธกิจรับผิดชอบกำรพฒันำและคืนก ำไรสูชุ่มชนและสงัคมโดยรวม เพื่อให้

บริษัทฯ เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนตำมกำรพฒันำของสงัคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้ำที่และนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญั
กบักิจกรรมของชมุชน และสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ท ำนบุ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์ และ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทัง้สนบัสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน 
เพื่อให้ชมุชนเข้มแข็ง และพึง่พำตนเองได้ 
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3.2 กำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล 
 
บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวฒันธรรมที่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทนุ และเคำรพหลกัสิทธิมนษุยชนสำกลอย่ำง
เคร่งครัดตำมหลกัปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนโดยน ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้ไม่สนับสนุน
กิจกำรท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล 

 
3.3 ทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้บคุลำกรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรของบริษัทฯ ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจต่อบคุคลภำยนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีควำมรอบคอบ ระมดัระวงัในกำรใช้งำน ต้องเคำรพ
ลขิสทิธ์ิของเจ้ำของทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

 
3.4 ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั 
 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง สวสัดิภำพและและควำมปลอดภยัของพนกังำนเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิงำน  ดงันัน้ในกำร
ด ำเนินกิจกำรนอกเหนือจำกกำรจดัสวสัดิกำรประกนัภยัเพื่อคุ้มครองสขุภำพของพนกังำนโดยทัว่ไป และกำรจดัสวสัดิกำร
ประกันภยัส ำหรับพนกังำนที่เสี่ยงภัยแล้ว  บริษัทยงัก ำหนดให้พนกังำนที่จะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ในพืน้ที่ที่มีควำมเสี่ยงและ
ผู้ บังคับบัญชำในทุกระดับของทุกหน่วยงำนทัง้องค์กร  มีภำรกิจที่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเร่ือง ควำมปลอดภัย                
ในกำรท ำงำน โดยให้เป็นตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำ งำนของกระทรวงแรงงำน ทัง้นี ้           
เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนและผู้บงัคบับญัชำของหนว่ยงำนตำ่งๆ ได้ตระหนกัและบริหำรบคุลำกรในหนว่ยงำนให้ท ำงำนด้วย
ควำมปลอดภยัเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกอุบตัิเหตุหรือโรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีว อนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัระดบั
วิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัระดบับริหำร และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัระดบัหวัหน้ำงำน ซึ่งคณะกรรมกำรทุกคน
จะต้องผ่ำนกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัตำมหลกัสตูรของกระทรวงแรงงำนฯ  โดยจะท ำหน้ำที่ประสำนงำน สนบัสนุน
และสง่เสริมงำนด้ำนควำมปลอดภยัให้แก่พนกังำน  อีกทัง้ยงัมีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร  
เพื่อร่วมดแูลควำมเป็นอยูด้่ำนสวสัดิกำรให้กบัพนกังำน และประสำนควำมเข้ำใจระหวำ่งบริษัทฯ กบัพนกังำน  รวมถึงกำร
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรโรงงำนสีขำว เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำดในสถำน
ประกอบกำร ตำมกำรสง่เสริมของกระทรวงแรงงำน 
  
3.5 กำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด 
 

กำรรับและกำรให้ตำมประเพณี และศีลธรรมจรรยำ เป็นเร่ืองปกติที่บคุลำกรของบริษัทฯ พงึปฏิบตัิเพื่อแสดงออก
ถึงควำมกตญัญกูตเวที อยำ่งไรก็ดี กำรให้และกำรรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม อำจน ำมำซึ่ง
ควำมล ำบำกใจในภำยหลงั อำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ และอำจท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ใน
ที่สดุ บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกำรให้สินบนอยำ่งเด็ดขำด ทัง้นีโ้ดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 
4.1 กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรทัง้ที่เป็นกำรเงินและไมใ่ชก่ำรเงิน 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำกเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุม และก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคัญครบถ้วนเพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทนัเวลำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal 
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยดึถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่ก ำหนด
โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ อย่ำงเคร่งครัดและติดตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ 
ข้อบงัคบัท่ีบริษัทฯ ถือปฏิบตัินัน้มีควำมถกูต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถกูต้อง
ตรงไปตรงมำ รวมทัง้สร้ำงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่เหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เช่น 

1.) เปิดเผยข้อมลูกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ 
2.) จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กบัรำยงำน

ผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
3.) ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีควำม

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย      
โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน ดงันี ้

 รำยงำนเมื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรือผู้บริหำรครัง้แรก 

 รำยงำนทกุครัง้เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูกำรมีสว่นได้เสยี 

 รำยงำนเป็นประจ ำทกุสิน้ปี 

 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งและได้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดย
ต่อเนื่อง กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่ต้องยื่นแบบรำยงำนใหม่หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูกำรมีสว่นได้เสยี 

 ให้กรรมกำรและผู้ บริหำรส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียแก่เลขำนุกำรบริษัท      
และเลขำนกุำรบริษัทจะต้องสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียให้ประธำนกรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำน 

4.) เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและจ ำนวนครัง้กำรเข้ำประชมุเป็นรำยบคุคล 
5.) เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนและกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยำ่งชดัเจน 
6.) เปิดเผยข้อมลูคำ่ตอบแทนที่กรรมกำรแตล่ะคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
7.) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้ บริหำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 

และจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่กรรมกำรแตล่ะคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร 
8.) รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย 
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9.) เปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญต่ำงๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงกำรลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผู้ เก่ียวข้องได้รับทรำบข้อมลูที่ถกูต้อง ทัว่ถึง และโปร่งใส 

 
4.2 ควำมสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 
 
              ฝ่ำยบริหำรกลำงโดยกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร ท ำหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆของบริษัท และ
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรติดตอ่กบันกัวิเครำะห์และนกัลงทนุท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลู
ที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.coilinter.com   หำกมีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย หรือต้องกำรข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ำยบริหำรกลำงของบริษัทฯ ที่โทร.02-976-5290-9 หรือที่ e-mail address: secretary@coilinter.com 
 
4.3 กำรแจ้งข้อร้องเรียนและกำรเข้ำถงึข้อมลู 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส  โดยผ่ำน 

ช่องทำงเว็บไซต์, โทรศพัท์, หนงัสอืแจ้ง และอีเมลแจ้งหนว่ยงำน เลขำนกุำรบริษัท ดงันี ้
• โทรศพัท์: 0-2976-5290 
• เว็บไซต์: www.coilinter.com 
• เลขำนกุำรบริษัท: secretary@coilinter.com 
ซึ่งข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะถกูสง่ ต่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง ผ่ำน

ระบบกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน โดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ หำกแล้วเสร็จหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้ติดตอ่ทรำบ  

ส ำหรับกำรร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกำสให้บคุคลทัว่ไป สำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำน ที่ไม่เหมำะสมหรือขดัต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อส ำนกัตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรบริษัท 
โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำด ำเนินกำรที่เหมำะสม มีกำรรักษำควำมลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียน โดยผำ่นช่องทำง ดงันี ้

• เลขำนกุำรบริษัท: secretary@coilinter.com 
• ส ำนกัตรวจสอบภำยใน: internalaudit@coilinter.com 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 
 
5.1 กำรแยกต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร 
 

เพื่อให้กำรแบง่แยกหน้ำที่ในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ  และกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัทฯ ออกจำก
กัน และเพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่สอดส่องดูแล และประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จึง
ก ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้จดักำร เป็นคนละบคุคลกนัเสมอ ประธำน

http://www.coilinter.com/
mailto:secretary@coilinter.com
http://www.coilinter.com/
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กรรมกำรบริษัท ต้องคอยสอดสอ่งดแูลกำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลอื แตต้่องไมม่ีสว่นร่วม 
และไมก้่ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวนั โดยให้เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร ภำยใต้
กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องมีภำวะผู้น ำ ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำยบริหำร     โดยท ำหน้ำที่
ประธำนในที่ประชมุทัง้ในกำรประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งเป็นธรรม มีประสทิธิภำพ สนบัสนนุ และ
ผลกัดนัให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุใช้สทิธิออกเสยีง ปฏิบตัิตำม หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด 

 

5.2 กำรประชมุของคณะกรรมกำร 
 

 บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก ำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรไว้อยำ่งเป็นทำงกำรลว่งหน้ำตลอดปี และอำจมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยกำรประชุม
แต่ละครัง้ได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมรำยละเอียดลว่งหน้ำ     
7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทัง้ได้มีกำรจดบนัทึกกำร
ประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 
5.3 กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองอย่ำงน้อยปีละครัง้ และได้ก ำหนดแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำร เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรน ำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงในกำรท ำ CG Rating และให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรได้ครบทกุคณะ ส ำหรับใช้เป็นข้อมลู
ในกำรรับกำรตรวจสอบ/ ประเมินจำกหนว่ยงำนภำยนอก 

กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร  2.) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  3.) กำรประชุมคณะกรรมกำร  4.) กำรท ำ
หน้ำที่ของกรรมกำร  5.) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร   6.) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร โดยมี
เกณฑ์กำรประเมิน ดงันี ้

มำกกวำ่ 85% = ดีเยี่ยม 
มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
มำกกวำ่ 65% = ดี 
มำกกวำ่ 50% = พอใช้ 
ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรฺง 
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2555  เ ร่ืองกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ประกอบกบัคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละครัง้ โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเป็นรำยบคุคลหรือประเมินผลงำนในภำพรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้คณะ และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนที่ เป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในกำรจัดตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุปี 
 กำรประเมินกรรมกำรทัง้คณะ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ คือ 1.) โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ  2.) บทบำทและควำมรับผิดชอบ 3.) ควำมสมัพนัธ์กบั ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชี  4.) ควำมสมัพนัธ์
กบัฝ่ำย บริหำร  5.) กำรรำยงำน  6.) กำรรักษำคณุภำพ โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดงันี ้
 ระดบั 3   =   ปฏิบตัิครบถ้วนเหมำะสม 
 ระดบั 2   =   ปฏิบตัิบำงสว่น 
 ระดบั 1   =   ยงัไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
 
5.4 คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 
 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัที่เหมำะสม และอยู่ในระดบัเดียวกับ
อตุสำหกรรม  ไมม่ีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนที่เกินควร โดยกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
รำยเดือน และเบีย้ประชมุตำมจ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชมุโดยจะต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในส่วนของค่ำตอบแทนผู้ บริหำร บริษัทฯ จะพิจำรณำจ่ำยตำมผลงำนของผู้ บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

 
5.5 นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีอื่นของกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
บริษัทมีวตัถปุระสงค์ ของกำรเสนอบคุคลเพื่อไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่น ดงันี ้
1) เพื่อก ำกบัดแูลกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำม นโยบำยของบริษัทยอ่ย และติดตำมประเมินผลภำพ รวมกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย ให้สอดคล้องกบันโยบำยของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัและมีมำตรฐำน
ใกล้เคียงกนั 

2) เป็นกำรสร้ำง Synergy ให้กบัธุรกิจของบริษัทยอ่ย เพื่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์และกำรสร้ำง มลูคำ่เพิ่ม
ให้กบัทกุองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3) เพื่อน ำประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนไป ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น กำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรเงินไปช่วย
ปรับปรุง พฒันำด้ำนบญัชีกำรเงิน ให้บริษัทนัน้ๆ ด ำเนินธุรกิจได้เติบโต ต่อไปอย่ำงเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงกำรไป
ช่วยเหลอืบริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ ในกลุม่ รวมทัง้สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร
ก ำกบัดแูลบริษัทชัน้น ำเหลำ่นัน้ ให้กลบัมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กบับริษัทฯ และเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ที่ดี เพื่อเสริมสร้ำงเครือขำ่ยพนัธมิตรทำงธุรกิจให้กบับริษัทฯ ด้วย 
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4) ถือเป็นหน้ำที่หนึง่ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร และผู้บริหำร 
 

5.6 กำรพฒันำกรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดบัสงู ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสมัมนำหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบั
กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ให้กำรสนบัสนนุและด ำเนินกำร
ให้กรรมกำรพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย และสถำบนัอื่นๆ ในทุกหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องอยำ่งตอ่เนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจดัให้คณะกรรมกำรได้ดงูำนจำกหนว่ยงำน หรือองค์กรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
ท ำให้เกิดมมุมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยกุต์ใช้กบัธุรกิจของบริษัท 
 
5.7 กำรปฐมนเิทศกรรมกำร (Directors Orientation) 
 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำร 
ใหม่ได้รับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้ำงทุน ผู้ ถือหุ้น ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูล  
ระบบตำ่งๆ ท่ีใช้งำนภำยในบริษัท รวมทัง้กฎหมำย และกฎเกณฑ์ตำ่งๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 


