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นโยบายในการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษทั
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ว่ำเป็ นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่
ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผู้ ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมกำร
บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้ หำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ำง
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรดำเนินงำนใด ๆ ของบริษัทกระทำด้วย
ควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ ริหำรของบริษัทจะยึดมั่นในหลักกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สจุ ริต
โดยมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบัติท่ีกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบเพื่อให้มีกำรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง และเป็ นรำกฐำนกำรเติบโตที่ย่ งั ยืน สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่ำน เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ของคณะกรรมกำรบริษัท ได้วำงโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้ระเบียบ
ปฏิบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)1
บริษัทได้จดั ทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2017) ของส ำนั ก งำน ก.ล.ต. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริหำรองค์กรในกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
เกิดแก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย และเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนด
นโยบำย ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ประกำร ดังนี ้
หลัก ปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้นำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 : เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 : สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร
หลักปฏิบตั ิ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 : ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 : รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 : สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1:

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กร ที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำที่ตอ้ งกำกับดูแลให้
องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยบริษัทได้จดั ให้มีกฎบัตรของคณะกรรมกำรซึ่งกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้
อย่ำงชัดเจน ทั้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อ
รักษำสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย รวมถึงมีบทบำทหน้ำที่ดงั ต่อไปนี ้

1. บริษัทจะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกำศที่ออกตำม
ควำมในกฎหมำยดังกล่ำวโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยหลังจำกที่บริษัทเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ว
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.1 : บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพื่อให้บริษัทมีควำมมั่นคง
ในระยะยำว
(1)

กำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัท

(2)

กำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน เพื่อเป็ นกรอบให้องค์กรดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ตลอดจนให้ควำมสำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

(3)

ติดตำม ประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์นโยบำยกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตำม
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.2 : บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแล และสร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในระยะยำว
(1)

ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะให้
ควำมสำคัญต่อผลประกอบกำรทำงกำรเงินแล้ว คณะกรรมกำรบริษัท จะยึดมั่นในกรอบกำร
แข่งขันที่เป็ นไปตำมกฎกติกำ และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย ในหลักของ
ควำมโปร่งใส และเป็ นธรรม

(2)

ดำรงตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ในฐำนะผูน้ ำ และเป็ นผูท้ ่ีมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำง และขับเคลื่อน
วัฒนธรรมในองค์กร โดยจะยึดหลักกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิ
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลัก ปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

(3)

จัดให้มี นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อใช้หลักในกำรปฏิบัติ
สำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยแจ้งให้รับทรำบอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมกำรเป็ นผูร้ เิ ริ่ม มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ และอนุมตั ินโยบำยดังกล่ำว

(4)

เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจสำมำรถปรับตัวได้ตำมปั จจัยที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับ
ดูแลสื่อสำรให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ และกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
เปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึน้ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบำยอย่ำงสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.3 : บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลบุคลำกรของบริษัท
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คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกระดับ ปฏิ บัติหน้ำที่ดว้ ย
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ท่ีได้รบั มอบหมำย มีควำมระมัดระวัง และมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้ำที่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.4 : ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และกำรกำรมอบหมำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนเอง และได้กำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ ำยจัดกำรให้ชดั เจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้บุคคล
ดังกล่ำวปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2:

การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัตทิ ี่ 2.1 : กำรกำหนดและจัดกำรดูแลเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (objectives)
เป็ นไปเพื่อควำมยั่งยืน
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดเป้ำหมำยให้บริษัทมีกำรดำเนินงำนที่น่ำเชื่อถือและเป็ นที่ไว้วำงใจของ
ลูกค้ำ โดยจะกำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำกำรผลิต และกำรบริกำร โดยยึดควำมถูกต้อง ควำมซื่อสัตย์ และเป็ นธรรม รวมทัง้
บริษัทจะกำหนดนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทนั สมัยมำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงผลตอบแทนที่น่ำพอใจแก่ผถู้ ือหุน้
โดยคำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมำสู่ควำมยั่งยืนของกิจกำร
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2.2 : กำรกำกับดูแลให้ม่ ันใจว่ำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจกำรให้สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม
และปลอดภัย
คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับดูแลให้มีกำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยจะจัด
ให้มี ก ำรรัก ษำคุณ ภำพมำตรฐำนของผลิ ต ภัณ ฑ์ กำรมุ่ง ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ และกำรสร้ำ งผลตอบแทน
แก่ผถู้ ือหุน้ ให้อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ ด้วยกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน ลดขัน้ ตอน ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำน พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนทบทวนกำรปฏิบตั ิงำนอยู่เสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรดำเนิ นงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักของกิจกำร
หลักปฏิบัตทิ ่ี 3:

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ ีประสิทธิผล

หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.1 : กำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสม เพื่อนำพำองค์กรไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
(1)

ด้ำนคุณสมบัติ

ประกาศใช้ครั้งที่ 01
วันที่ 22/02/64

5/20

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีหลำกหลำย และเหมำะสม ทั้งในด้ำน
ควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
เป็ นบุคคลที่มีควำมเข้ำใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสยั ทัศน์ท่ีกว้ำงไกล สำมำรถให้ควำมเห็นที่เป็ น
อิ ส ระ และแนวทำงในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยเป็ น ไปตำมกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรบริษัท
(2)

ด้ำนโครงสร้ำง
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรของบริษัทเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กล่ำวคือ คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 12 ท่ำน โดยคณะกรรมกำร
บริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัททัง้ หมด แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน อันจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำง
เหมำะสม ทัง้ นี ้ กรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้
อย่ำงอิสระ และสำมำรถทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัททัง้ หมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(3)

ด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทได้เปิ ดเผยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ รำยละเอียดข้อมูลกรรมกำร ประวัติ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุน้ วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร และกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรำยงำนประจำปี

(4) ด้ำนกำรดำรงตำแหน่ง
4.1 บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัท จดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้

ไม่เกิน 3 แห่ง
4.2 กรรมกำรอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

นับจำกวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรง

ตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

หลักปฏิบตั ทิ ี่ 3.2 : กำรเลือกประธำนกรรมกำร และกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพื่อให้มีกำรตัดสินใจอย่ำงเป็ นอิสระ
ประธำนกรรมกำรของบริษัทต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อเป็ นกำรแบ่งแยก
หน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจำ และเพื่อให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ ประธำนกรรมกำรเป็ นบุคคลที่
มี ค วำมรู ้ ทัก ษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรที่ จ ะน ำพำองค์ก รไปสู่วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ ำ หมำยได้อ ย่ ำ งมี
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ประสิทธิภำพซึ่งบทบำทและอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้แบ่งแยกไว้ชดั เจนในกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรบริษัทและข้อกำหนดเกี่ยวขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รบั กำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.3 : กำรกำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีควำมโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติท่เี หมำะสมตำมที่กำหนดได้
(1)

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
กรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส และ
ชัดเจน เพื่อให้ได้บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด

(2)

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะจัดให้มีประชุมเพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ำรสรรหำบุ ค คลเพื่ อ ให้ ไ ด้ก รรมกำรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี จ ะท ำให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มี
องค์ประกอบที่เหมำะสม โดยจะพิจำรณำประวัติของบุคคลที่ทำกำรสรรหำ และเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิแต่งตัง้
เป็ นกรรมกำรต่อไป ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรจะเปิ ดเผยประวัติกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ให้รบั ทรำบและมีขอ้ มูลเพียงพอเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

(3)

คณะกรรมกำรสรรหำจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอรำยชื่อและ
เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรที่ครบวำระ

หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.4 : กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท
(1)

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสมกับสภำวะ
อุตสำหกรรมเดียวกันและเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้คณะกรรมกำรบริษัท
นำพำองค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตำมเป้ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว

(2)

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ำที่เป็ น
ผูพ้ ิจำรณำค่ำตอบแทนในเบือ้ งต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
ก่อนนำเรื่องเสนอต่อที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ออนุมัติ โดยค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับ ที่เหมำะสม
ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้กบั อุตสำหกรรมเดียวกัน และอ้ำงอิงค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของ
บริษัท
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(3)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท จะเป็ น ผู้พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแต่ ล ะรู ป แบบให้มี ค วำมเหมำะสมทั้ง
ค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่ และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของบริษัท

(4)

คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะเปิ ด เผยหลัก เกณฑ์ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรที่ ส ะท้อ นถึ ง
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจำนวนค่ำตอบแทน
ด้วย

หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.5 : กำรควบคุม ดูแ ล รับ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บัติห น้ำที่ และกำรจัดสรรเวลำของกรรมกำรที่ เหมำะสมเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1)

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง

(2)

คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมกำรและเปิ ดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปี ให้เป็ นที่รบั ทรำบ

(3)

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในผ่ำนนโยบำยกำรใช้
ข้อมูลภำยในบริษัท เพื่อมิให้ผบู้ ริหำรและพนักงำน นำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนัน้ จะถูกเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน

(4)

กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อ ยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขึน้ ในรอบปี

หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.6 : กำรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไป
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ บริษัท
จะพิจำรณำส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ี เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ำลงทุนเข้ำ เป็ นกรรมกำร
และ/หรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัท
และ/หรือตำมข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทกำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทได้กำหนดให้ตวั แทนของ
บริษัทจะต้องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้เป็ นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ซ่งึ กำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือกิจกำรอื่นที่บริษัทไป
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญนัน้ ๆ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.7 : กำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัททัง้ แบบรำยคณะและแบบรำยบุคคล
เพื่อนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไป
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คณะกรรมกำรบริ ษั ท จัด ให้มี ก ำรประเมิ น กำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษั ท ทั้ง คณะและ
รำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมิน ที่ปรับปรุ งโดยตลำด
หลักทรัพย์ฯ และได้เปิ ดเผยกำรประเมินไว้ในรำยงำนประจำปี ซึ่งผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทจะถูกนำไปใช้
ประกอบพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำร
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.8 : กำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของธุรกิจและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทได้รบั กำรเสริมสร้ำงทักษะ และควำมรูส้ ำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร
บริษัท
กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษัทได้จดั ให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกำรให้ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และให้เข้ำใจถึงบทบำท
หน้ำที่
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และเลขำนุกำรบริษัท ได้รบั กำรอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
จำกสถำบันภำยนอก และจำกกำรจัดอบรมภำยในบริษัท เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ และ
ทันต่อสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั โดยเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรูค้ วำมต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริษัท
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.9 : กำรควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และกำรแต่งตัง้
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท
(1)

คณะกรรมกำรบริษัท กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 4 ครัง้ ต่อปี และจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน กรณีท่ี
กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อเลขำนุกำรบริษัทก่อนกำรประชุมใน
ครัง้ นัน้ ๆ เมื่อจบกำรประชุมแล้ว เลขำนุกำรบริษัทจะต้องแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรดังกล่ำว
รับทรำบ

(2)

คณะกรรมกำรบริษัท สนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุม
เพื่อให้ขอ้ มูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหำโดยตรง และเพื่อเป็ นโอกำสในกำร
พิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง

(3)

คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็ น ได้ จำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรที่ได้รบั มอบหมำย
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(4)

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด

(5)

บริษัทมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้แจ้งให้
คณะกรรมกำรรับทรำบตัง้ แต่ตน้ ปี
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็ นผู้ท่ีมี คุณสมบัติและมี ประสบกำรณ์ท่ี
จำเป็ น และเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ ต่ ำ ง ๆ ที่ ค ณะกรรมกำรต้อ งทรำบเพื่ อ เป็ นกำรสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ นี ้ จะจัดให้เปิ ดเผยคุณสมบัติ และประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทใน
รำยงำนประจำปี
เลขำนุกำรบริษัทจะได้รบั กำรสนับสนุนให้กำรพัฒนำควำมรู อ้ ย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

หลักปฏิบัตทิ ี่ 4:

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัตทิ ี่ 4.1 : กำรสรรหำพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้ำหมำย
(1)

คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อ ทำหน้ำ ที่
พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติท่ี เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รวมทั้ง คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำบุคคลที่มีคุณ สมบัติ
เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์มำเป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูง

(2)

บริษั ท ได้จัด ท ำแนวทำงแผนกำรสื บ ทอดตำแหน่ ง เพื่ อ ให้น โยบำยกำรบริห ำรจัด กำรมีควำม
ต่อเนื่องในตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูง และพนักงำนในตำแหน่งสำคัญรับทรำบว่ำตนมีหน้ำที่ตอ้ ง
ส่งแผนกำรโอนงำนตำมกรอบเวลำที่บริษัทกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรทำงำน รำยละเอียดของงำนที่คำ้ ง วิธีกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อขอข้อมูลในงำนรับโอน โดยแจ้งให้
บริษัทรับทรำบ เมื่อตนเองจะพ้นจำกตำแหน่ง ทัง้ นี ้ บริษัทมีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำ
รับ ผิ ด ชอบ ในต ำแหน่ ง งำนที่ สำคัญ ทุก ระดับ อย่ ำ งเหมำะสมและสำมำรถท ำงำนได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงำน ว่ำกำรดำเนินงำน
ของบริษัทจะได้รบั กำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที
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(3)

คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
ได้รบั กำรอบรมและพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน

หลักปฏิบัตทิ ี่ 4.2 : กำรกำหนดกรอบและนโยบำยสำหรับค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับบุคลำกรในองค์กร
(1)

คณะกรรมกำรบริษั ท ได้ก ำหนดกรอบและนโยบำยสำหรับ ค่ ำ ตอบแทนที่ เ ป็ น เครื่ อ งจูง ใจให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้เหมำะสมแก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว
(1.1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนัส
(1.2) กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ ย วกั บ ค่ ำ ตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะค ำนึ ง ถึ ง ปั จ จัย
ค่ ำ ตอบแทนในระดับ ที่ ใ กล้เ คี ย งกั บ อุ ต สำหกรรมเดี ย วกั น ควบคู่ กั น ไปกั บ ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
(1.3) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผล และรับทรำบโดยทั่วกัน

(2)

คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูม้ ีบทบำทเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในเรื่อง ดังนี ้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์กำรประเมิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรโดยเกณฑ์กำรประเมินผล
งำนเป็ นที่น่ำพอใจต่อกำรบริหำรงำนโดยสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย กลยุทธ์
และผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว
(2.2) มีกำรประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี
(2.3) อนุมัติ ค่ ำ ตอบแทนประจ ำปี ข องประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริห ำรโดยพิ จ ำรณำจำกผลกำร
ประเมินกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และปั จจัยอื่นประกอบควบคู่กนั ไป

(3)

คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้ให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในกำรประเมินผลงำน และ
อนุมัติ ค่ ำ ตอบแทนของ ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริห ำรตำมที่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำ
ค่ำตอบแทนนำเสนอ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของฝ่ ำย
จัดกำรในระดับต่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

หลักปฏิบัตทิ ี่ 4.3 : กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในโครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและ
กำรดำเนินงำนของกิจกำร
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คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง
ภำยในกิจกำรครอบครัวไม่ว่ำจะเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรือไม่
หลักปฏิบัตทิ ี่ 4.4 : กำรติดตำมและดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจที่
เหมำะสม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคล ซึ่งถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญของบริษัท โดย
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู ้ ทักษะ และเป็ นกำรเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทำง กลยุทธ์ขององค์กร และสภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจ เพื่อจะได้นำควำมรู ค้ วำมสำมำรถพัฒนำ
ตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ และมีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เพื่อดูแลให้พนักงำนมีกำรออมเงินอย่ำง
เพียงพอสำหรับรองรับกำรเกษียณพร้อมทัง้ สนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเงิน
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5:

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัตทิ ี่ 5.1 : กำรให้ควำมสำคัญและกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงมีคุณภำพและมุ่งพัฒนำศักยภำพด้ำนระบบกำรบริกำร พร้อมทั้งให้ควำมสำคัญ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5.2 : กำรติ ด ตำมดู แ ลให้ฝ่ ำยจัด กำรประกอบธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี ค วำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินกำร (Operational plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำทุกฝ่ ำยดำเนินกำรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป้ำหมำยหลัก และแผนกกลยุทธ์ของกิจกำร
บริษัทได้เปิ ดเผยกำรปฏิบัติ ตำมนโยบำยฉบับ นี ้ให้ผู้มี ส่วนได้เ สีย ได้รับทรำบ อีกทั้ง บริษัทได้จัด ท ำ
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน และมีกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจำปี โดยมีแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
(1)

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน เป็ นควำมรับผิดชอบต่อพนั กงำนและลูกจ้ำง บริษัท ได้ดูแลเอำใจใส่
พนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียม โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกร
บุคคล ซึ่งเป็ นส่วนสำคัญของกำรสร้ำงควำมสำเร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จำกแนวปฏิบตั ิของ
บริษัท เช่น กำรกำหนดระยะเวลำในกำรทำงำน รวมถึงวันลำต่ำง ๆ และเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ของกฎหมำยแรงงำน กำรให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษแก่พนักงำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมผ่ำน
ระบบกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงเป็ นธรรม และมีกำรส่งเสริมและ
พัฒนำพนักงำนในหน้ำที่กำรงำน อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับควำมรู ค้ วำมสำมำรถมีกำร
โยกย้ำยตำแหน่งงำนตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของพนักงำน
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(2)

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรมโดยกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ เช่น กำรผลิตและ
กำรให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพโดยกำรพัฒนำกระบวนกำรขำยและกำรผลิต

(3)

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ หรือผูบ้ ริโภค บริษัทจะปฏิบัติตำมกลไกของตลำดที่เป็ นธรรม กำร
ให้บริกำรที่คำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำด และกำรให้ขอ้ มูลและเนือ้ หำของข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนและเป็ นธรรม และไม่ชกั นำในทำงที่ผิด ในรูปแบบที่เข้ำใจ

(4)

ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ โดยเลือกใช้บริกำรจำกคู่คำ้ โดยพิ จำรณำจำก
คุณภำพและประสิทธิภำพ และกำรให้บริกำรเป็ นสำคัญ ตลอดจนดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ ด้วยควำม
เป็ นธรรมและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และสัญญำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด

(5)

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน บริษัทจะปฏิบตั ิต่อชุมชน โดยกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน อำศัยควำมร่วมมือและกำรมี
ส่วนร่วมระหว่ำงบริษัทกับชุมชน และสังคม

(6)

ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยประกอบกิจกำรโดยกำร
ควบคุมคุณภำพของสำรเคมีต่ำง ๆ ก่อนปล่อยสู่ภำยนอก รวมถึงกำรจัดกำรกำกเคมีท่ีเหลือจำ
กระบวนกำรผลิตตำมที่กฎหมำยกำหนด

หลักปฏิบัตทิ ่ี 5.3 : กำรจัดสรรและกำรจัดกำรทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทจะคำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำม
เสียหำยของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งกำรสนับสนุนกำรลดกำรใช้พลังงำน และ
ทรัพยำกร
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5.4 : กำรก ำกับ ดูแ ลและกำรบริห ำรจัด กำรเทคโนโลยี สำรสนเทศระดับ องค์ก ร รวมทั้ง ดูแ ลให้มี ก ำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
(1)

คณะกรรมกำรบริษัท จะจัดให้มี หน่วยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เป็ นผู้วำงแผนกลยุท ธ์
ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษัททัง้ หมด โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
บริษัท โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และนำเสนอ
ระบบงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศใหม่ ๆ เข้ำมำเพื่อเพิ่มโอกำสของบริษัท โดยพิจำรณำให้
สอดคล้องกับภำวกำรณ์แข่งขันทำงธุรกิจและสภำวะเศรษฐกิจ
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(2)

หลักปฏิบัตทิ ่ี 6:

คณะกรรมกำรบริษัท จะจัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริหำรและ
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีคณะกรรมกำรอำนวยกำรเทคโนโลยีแ ละ
สำรสนเทศ และนโยบำยคุ้มครองข้อ มูลส่ วนบุค คล เพื่ อ ใช้เป็ น มำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศในกำรใช้ขอ้ มูลข่ำวสำรขององค์กรในกำรรักษำควำมลับ รักษำควำม
น่ำเชื่อถือและควำมพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้มีกำรนำข้อมูลไปใช้ทำงมิชอบหรือมี
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำต

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัตทิ ี่ 6.1 : กำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่กำกับดูแลให้บริษัทมีกำรระบุควำมเสี่ยง ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรง
ต่อบริษัททัง้ กำรประเมินควำมเสี่ยง ผลกระทบและโอกำสที่เกิดควำมเสี่ยง และมีวิธีจดั กำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมตลอดจนกำร
ติดตำมและทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูก้ ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำและ
กลั่นกรองกำรจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และให้ทุก ฝ่ ำยทำกำรทบทวน
ประเมินควำมเสี่ยง และดัชนีชีว้ ดั ควำมเสี่ยงของตนเอง ปี ละ 1 ครัง้ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของฝ่ ำยบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อรวบรวมและสรุปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6.2 : กำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติและหน้ำที่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6.3 : กำรติดตำมดูแลและกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึน้ ในบริษัท รวมถึงกำร
ป้ อ งกั น กำรใช้ป ระโยชน์อั น มิ ค วรในทรัพ ย์สิ น ข้อ มูล และโอกำสของบริ ษั ท และกำรท ำธุ ร กรรม
กับผูท้ ่มี ีควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(1)

คณะกรรมกำรบริ ษั ท จัด ให้มี ร ะบบกำรรัก ษำควำมปลอดภัย ของข้อ มูล โดยมี ม ำตรกำร
ควบคุมดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อมิให้ผบู้ ริหำร และพนักงำน นำข้อมูล
ภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน ซึ่งเป็ นกำรเอำเปรียบผูถ้ ือหุน้ อื่น และกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รำยงำน
ทำงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉัน
สำมี ภ ริ ย ำ และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะต่ อ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ ง
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พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้
เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บไว้เป็ นข้อมูล และรำยงำนให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรทรำบ
(2)

คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่มีควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสำมำรถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมก่อนกำรประชุมวำระนัน้
ทั้งนี ้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมพิจำรณำในวำระดังกล่ำว

(3)

คณะกรรมกำรบริษั ท จัด ให้มี น โยบำยควำมมั่น คงปลอดภัย สำหรับ ระบบสำรสนเทศและ
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัว นำมำใช้ในกำรเพื่อสนับสนุน กำรดำเนินงำนหลักของบริษัทให้
ตำมกฎหมำยก ำหนดและเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ข องบริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น ตลอดจนติ ด ตำม
ตรวจสอบกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรำยกำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และรำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน

หลักปฏิบัตทิ ี่ 6.4 : กำรก ำกับ ดูแ ลให้มี ก ำรจัด ท ำนโยบำยและแนวปฏิ บัติ ด ้ำ นกำรต่ อ ต้ำ นคอร์รัป ชั่น และกำรสื่ อ สำร
ในทุกระดับของบริษัท และต่อบุคคลภำยนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริง
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด
เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือในเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท มำปรับใช้กบั กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตัง้ แต่กระบวนกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือก
พนักงำน โดยพนักงำนจะเป็ นผูท้ ่ีไม่ได้ทำควำมผิดทำงวินยั หรือต้องโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น นอกจำกนี ้
กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้อง
กับนโยบำย ดังกล่ำว อีกทัง้ บริษัทจะสื่อสำรนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนัก เพื่อให้เกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น โดยกำรปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงำนใหม่ และมีกระบวนกำรฝึ กอบรมทดสอบควำมรู เ้ กี่ ยวกับ
นโยบำย และรำยงำนข้อมูลแก่สำธำรณชนหรือผูม้ ีส่วนได้เสียให้รบั ทรำบนโยบำย ผ่ำนสื่อทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6.5 : กำรกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีก ำรชีเ้ บำะแสกำรทุจริต
คอรัปชั่น
(1)

คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีกระบวนกำรรับร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยมีช่อง
ทำงกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรคอรัปชั่นในหลำยช่องทำงตำมที่ระบุในนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทำงรับเรือ่ ง
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ร้องเรียนไว้ในประกำศของบริษัทหรือรำยงำนประจำปี ของบริษัท พร้อมทัง้ เปิ ดรับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นจำกพันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสียอย่ำงโปร่งใส
(2)

หลักปฏิบัตทิ ี่ 7:

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิทธิ
ของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทำโดยเจตนำสุจริต ตำมที่ระบุในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด โดยห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่
เกี่ ย วข้อ ง เว้น แต่ เป็ น กำรเปิ ด เผยตำมค ำสั่ง โดยชอบด้ว ยกฎหมำย ตำมค ำสั่ง ศำลหรื อ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.1 : กำรดูแลและรับผิดชอบให้กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลำ และเป็ นไปตำมเหตุกำรณ์ มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
(1)

(2)

คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับดูแลให้มีบคุ ลำกรที่มีควำมรู ้ มีประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนที่เพียงพอในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล
ในกำรพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้คำนึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1.1)

ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

(1.2)

ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนกำรเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภำยใน

(1.3)

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และ
แบบ 56-1 ให้สะท้อนฐำนะทำงกำรเงินและผลดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มี
ค ำอธิ บ ำยและกำรวิ เ ครำะห์ข องฝ่ ำยจัด กำร (Management Discussion and Analysis or
MD&A) เพื่ อ ประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ น โดยให้ ไ ปตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.2 : กำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
(1)

คณะกรรมกำรบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงิ นของ
กิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขอย่ำง
รวดเร็ว หำกมี สัญ ญำณบ่ ง ชี ้ถึ ง ปั ญ หำสภำพคล่ อ งทำงกำรเงิ น โดยยึ ด กรอบกำรเฝ้ำ ระวัง
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน และกำรเฝ้ำวำงแผนกระแสเงินสดล่วงหน้ำ ตำมระดับควำมเสี่ยงที่
เพียงพอในกำรรองรับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึน้ จำกกำรประกอบธุรกิจ และใช้เป็ น
มำตรกำรสำคัญในกำรกำกับดูแลธุรกิจองค์กร เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่ำงมั่นคง
และมีประสิทธิภำพ
(2)

คณะกรรมกำรบริษัท จะกำกับ ดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่ำ กำรเสนอรำยกำรใด ๆ ให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถือหุ้น
พิ จ ำรณำอนุมัติ จ ะไม่ มีผลกระทบต่ อ ควำมต่ อเนื่ องในกำรดำเนิ น กิจกำร สภำพคล่ อ งทำง
กำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องบริษัท

หลักปฏิบัตทิ ่ี 7.3 : กำรจัดทำแผน และกลไกในกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงิน หำกกิจกำรประสบปั ญหำทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริษัท จะจัดให้มีกำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทประกอบธุรกิจด้วย
ควำมระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนทุกด้ำนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกรณีท่ีกิจกำรที่มี
แนวโน้มจะประสบปั ญหำ หรือมีแนวโน้มมีปัญหำทำงกำรเงิน ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ กำกับดูแล ทบทวน และ
เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำย วิ ธีปฏิบัติมำตรฐำนกลยุทธ์ และกำรชีว้ ัดควำมเสี่ยงโดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงกำร
ติดตำมฐำนะเงินทุน ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดเพื่อให้ม่นั ใจว่ำควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อยู่ใน
กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็ นประจำ
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.4 : กำรจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืน ตำมควำมเหมำะสมของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ทำนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน
ซึ่งได้วำงกลยุทธ์กำรดำเนินงำนตำมหลักปฏิบัติสำกล โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนำ
วิถีชีวิต และควำมเป็ นอยู่ท่ีดีอย่ำงยั่งยืน โดยจะจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนซึ่งยึดหลักกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ซึ่งครอบคลุม
ถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด นโยบำย
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียอย่ำงเป็ นธรรม โดยคำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่
ได้รับกำรยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสำกล ทั้งนี ้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนกำรปฏิบัติท่ีจะนำไปสู่
กำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.5 : กำรจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้ำที่เป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัท
กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษั ท จะจัด ให้มี ก ำรสื่ อ สำรและเปิ ด เผยข้อ มูลต่ อ บุค คลภำยนอกอย่ ำ งเหมำะสม
เท่ำเทียม ทันเวลำ และใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อำจจะมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ และยังได้ให้ฝ่ำยจัดกำร
กำหนดทิศทำง และสนับสนุนงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้กำรสื่อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.6 : กำรส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท จะจัด ให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภำยในและภำยนอกองค์ก ร
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ
อินทรำเน็ตสำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลภำยในของบริษัท โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
หลักปฏิบัตทิ ี่ 8:

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัตทิ ่ี 8.1 : กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
(1)

คณะกรรมกำรบริษัท จะดูแลให้เรื่องที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่ กำหนดในกฎหมำย และ
ประเด็นที่อำจจะมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรดำเนินงำนของกิจกำร บรรจุ ในวำระกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำและ/หรือ อนุมตั ิในเรื่องสำคัญนัน้ ๆ

(2)

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมต่ำง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
(2.1)

เปิ ดโอกำสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำเรื่องที่
ผูถ้ ือหุน้ เสนอว่ำควรจะบรรจุเป็ นวำระสำคัญในกำรประชุมหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำไม่สมควร
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คณะกรรมกำรบริษัทจะชีแ้ จงเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์อักษรไปยังผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทำกำร
เสนอวำระเข้ำมำ และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
(2.2)

เปิ ดโอกำสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ ซึ่งบริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(3)

คณะกรรมกำรบริษัท จะดูแ ลให้มี กำรจัดท ำหนังสื อ เชิ ญประชุมผู้ถื อ หุ้ นที่ มี ข้อ มูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ

(4)

คณะกรรมกำรบริษัท จะดูแลให้ส่งเอกสำรกำรประชุม พร้อ มเอกสำรที่ เกี่ ยวข้อ งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวัน
ประชุม และไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม สำหรับเอกสำรเชิญประชุมฉบับภำษำอังกฤษ

(5)

คณะกรรมกำรบริษัทเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ให้ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนด
หลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6)

หนังสือเชิญประชุมถือหุน้ และเอกสำรที่เกี่ย วข้อง ได้มีกำรจัดทำเป็ นทัง้ ฉบับภำษำอังกฤษและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัตทิ ี่ 8.2 : กำรกำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่ง ใส
และเอือ้ ต่อกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(1)

คณะกรรมกำรจะกำหนดวัน เวลำ ที่ เ หมำะสม และเพี ยงพอต่ อกำรอภิ ป รำย และก ำหนด
สถำนที่ประชุมที่สะดวกต่อกำรเดินทำง

(2)

ไม่มีกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือสร้ำงภำระให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คือไม่มีกำรกำหนดให้ผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนำเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำที่กำหนดไว้

(3)

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียง และนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยกำรใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียน กำรลงคะแนนเสียง กำรนับคะแนน
และกำรแสดงผล เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

(4)

ประธำนกรรมกำรเป็ น ประธำนที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ท ำหน้ำ ที่ ดู แ ลให้ก ำรประชุม เป็ น ไปตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั สรรเวลำสำหรับแต่ละ
วำระอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงควำมเห็นและตัง้ คำถำมต่อที่ประชุมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
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(5)

หลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระกำรประชุมนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสำร
เพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วย
ตัวเองได้

(6)

ก่อนเริ่มกำรประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ ถือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง
และของผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง

(7)

ในวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำร จะออกเสียงแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล

(8)

มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียง และมีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนและ
เปิ ดเผยกำรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวำระให้ท่ี
ประชุมรับทรำบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

หลักปฏิบัตทิ ี่ 8.3 : กำรกำกับดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุม และรำยงำนกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
(1)

คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะดู แ ลให้มี ก ำรเปิ ด เผยมติ ท่ี ป ระชุ ม พร้อ มผลกำรลงคะแนนเสี ย ง
ภำยในวั น ถั ด ไปหลั ง จำกวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ ำ นระบบข่ ำ วของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2)

ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้

(3)

ดูแลให้รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ มีกำรบันทึกข้อมูลที่สำคัญดังนี ้
(3.1) รำยชื่อกรรมกำร และผูบ้ ริหำรที่เข้ำร่วมประชุม และที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
(3.2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ปี ระชุม และผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ
(3.3) ประเด็นคำถำมคำตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ

นโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถนุ ำยน 2563 เป็ นต้นไป
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