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นโยบายในการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษทั 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดี
ว่ำเป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนซึ่งจะน ำไปสู่

ประโยชนส์ูงสุดต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนักงำน ผูล้งทุน ผู้ ถือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมกำร

บริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหม้ีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หำหลักกำรส ำคัญตัง้แต่โครงสรำ้ง 

บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร จนถึงหลกักำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้รหิำรอย่ำงโปรง่ใส ชดัเจน และ

สำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์ร ท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบรษิัทกระท ำดว้ย

ควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรของบรษิัทจะยึดมั่นในหลกักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น และซื่อสตัยส์จุริต 

โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบัติที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนยึดถือในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมควำม

รบัผิดชอบเพื่อใหม้ีกำรผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมในกำรก ำกับดูแลขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นรำกฐำนกำรเติบโตที่ยั่งยืน สรำ้ง

มูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่ำน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องคณะกรรมกำรบริษัทไดว้ำงโครงสรำ้งองคก์รใหม้ีควำม

โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑก์ำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใตร้ะเบียบ

ปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)1 

บริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2017)  ของส ำนักงำน ก.ล.ต.   เพื่ อใช้เ ป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรองคก์รในกำรเสริมสรำ้งกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และสรำ้งควำมเชื่อมั่นให้
เกิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย และเพื่อสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทไดก้ ำหนด
นโยบำย ซึ่งครอบคลมุหลกัปฏิบตัิ 8 ประกำร ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองคก์รที่สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

หลักปฏิบตัิ 2 : ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 

หลักปฏิบตัิ 3 : เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบตัิ 4 : สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบคุลำกร 

หลักปฏิบตัิ 5 : ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ 

หลักปฏิบตัิ 6 : ดแูลใหม้ีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

หลักปฏิบตัิ 7 : รกัษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลู 

หลักปฏิบตัิ 8 : สนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัตทิี ่1:  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร ที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ตอ้งก ำกับดูแลให้
องคก์รมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมกำรซึ่งก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบไว้
อย่ำงชัดเจน ทั้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่และก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมกำรและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซื่อสตัยส์จุริตเพื่อ
รกัษำสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึงมีบทบำทหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้

 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์รวมถึงกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกำศที่ออกตำม
ควำมในกฎหมำยดงักล่ำวโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ภำยหลงัจำกที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอแลว้ 
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หลักปฏิบัตทิี ่1.1 : บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรบรหิำรจดักำรท่ีดีเพื่อใหบ้รษิัทมีควำมมั่นคง
ในระยะยำว 

(1) ก ำหนดวิสยัทศัน ์ภำรกิจ วตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยของบรษิัท 

(2) ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นกรอบใหอ้งคก์รด ำเนินไปสู่วัตถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยที่วำงไว ้ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ 

(3) ติดตำม ประเมินผลและทบทวนกลยุทธน์โยบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนติดตำม
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับรษิัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุคน 

หลักปฏิบัตทิี ่1.2 : บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล และสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่
กิจกำรอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในระยะยำว 

(1) ส่งเสรมิใหม้ีกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ นอกจำกคณะกรรมกำรบรษิัทจะให้
ควำมส ำคัญต่อผลประกอบกำรทำงกำรเงินแลว้ คณะกรรมกำรบริษัทจะยึดมั่นในกรอบกำร
แข่งขนัที่เป็นไปตำมกฎกติกำ และจริยธรรม ที่สอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ในหลกัของ
ควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม 

(2) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในฐำนะผูน้  ำ และเป็นผูท้ี่มีบทบำทส ำคญัในกำรสรำ้ง และขบัเคล่ือน
วัฒนธรรมในองคก์ร โดยจะยึดหลักกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิ 
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

(3) จัดให้มีนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อใช้หลักในกำรปฏิบัติ
ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยแจ้งให้รับทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดย
คณะกรรมกำรเป็นผูร้เิริ่ม มีส่วนร่วมในกำรจดัท ำ และอนมุตัินโยบำยดงักล่ำว 

(4) เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถปรบัตวัไดต้ำมปัจจยัที่เปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบั
ดูแลส่ือสำรใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ และกำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบั
เปล่ียนแปลงที่อำจจะเกิดขึน้ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิ และทบทวนนโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

หลักปฏิบัตทิี ่1.3 : บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรก ำกบัดแูลบคุลำกรของบรษิัท 
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คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำนทุกระดบั ปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ย
ควำมรบัผิดชอบตำมบทบำทหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย มีควำมระมดัระวงั และมีควำมซื่อสตัยส์จุริตต่อองคก์ร ตลอดจนปฏิบตัิ
หนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัตทิี ่1.4 : ขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ และกำรกำรมอบหมำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ใจขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของตนเอง และไดก้ ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและฝ่ำยจดักำรใหช้ดัเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้บุคคล
ดงักล่ำวปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

หลักปฏิบัตทิี ่2:  การก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

หลักปฏิบัตทิี ่2.1 : กำรก ำหนดและจดักำรดูแลเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร (objectives) 
เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดเป้ำหมำยใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินงำนที่น่ำเชื่อถือและเป็นที่ไวว้ำงใจของ
ลูกคำ้ โดยจะก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำกำรผลิต และกำรบริกำร โดยยึดควำมถูกตอ้ง ควำมซื่อสัตย ์และเป็นธรรม รวมทัง้ 
บริษัทจะก ำหนดนโยบำยในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทนัสมยัมำสรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และสรำ้งผลตอบแทนท่ีน่ำพอใจแก่ผูถื้อหุน้ 
โดยค ำนึงถึงหลกัธรรมำภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม อนัน ำมำสู่ควำมยั่งยืนของกิจกำร 

หลักปฏิบัตทิี ่2.2 : กำรก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจกำรให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสม
และปลอดภยั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหม้ีกำรจดักำรตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้โดยจะจดั
ให้มีกำรรักษำคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ กำรมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำ และกำรสรำ้งผลตอบแทน 
แก่ผูถื้อหุน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ ดว้ยกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน ลดขัน้ตอน ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำงำน พฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนทบทวนกำรปฏิบตัิงำนอยู่เสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

หลักปฏิบัตทิี ่3:  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 

หลักปฏิบัตทิี ่3.1 : กำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีควำมเหมำะสม เพื่อน ำพำองคก์รไปสู่
วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัที่ก ำหนดไว ้

(1) ดำ้นคณุสมบตัิ  
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คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลำกหลำย และเหมำะสม ทั้งในดำ้น
ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และควำมสำมำรถ และคุณลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 
เป็นบุคคลที่มีควำมเขำ้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวิสยัทศันท์ี่กวำ้งไกล สำมำรถใหค้วำมเห็นที่เป็น
อิสระ และแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเป็นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรบรษิัท 

(2) ดำ้นโครงสรำ้ง  

โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรของบรษิัทเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
กล่ำวคอื คณะกรรมกำรบรษิัทมจี ำนวนอย่ำงนอ้ย 5 ทำ่น แต่ไม่เกิน 12 ท่ำน โดยคณะกรรมกำร
บรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัททัง้หมด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถว่งดลุในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องตำ่ง ๆ อยำ่ง
เหมำะสม ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระสำมำรถใหค้วำมเห็นชอบเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรได้
อย่ำงอิสระ และสำมำรถท ำงำนรว่มกบัคณะกรรมกำรบรษิัททัง้หมดไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3) ดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิัทไดเ้ปิดเผยโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิัท พรอ้มทัง้รำยละเอียดขอ้มลูกรรมกำร ประวตัิ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ ์สดัส่วนกำรถือหุน้ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนอื่น ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

                    (4) ดำ้นกำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.1 บริษัทไดก้ ำหนดจ ำนวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้
ไม่เกิน 3 แห่ง 

4.2 กรรมกำรอิสระจะด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

  

หลักปฏิบตัทิี ่3.2 : กำรเลือกประธำนกรรมกำร และกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบเพื่อใหม้ีกำรตดัสินใจอย่ำงเป็นอิสระ 

ประธำนกรรมกำรของบริษัทตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อเป็นกำรแบ่งแยก
หนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ และเพื่อใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ ประธำนกรรมกำรเป็นบุคคลที่
มีควำมรู ้ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรที่จะน ำพำองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้ำ หมำยได้อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพซึ่งบทบำทและอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไดแ้บ่งแยกไวช้ดัเจนในกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรบรษิัทและขอ้ก ำหนดเก่ียวขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย เพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบ และกลั่นกรองขอ้มลูและเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 

หลักปฏิบัตทิี ่3.3 : กำรก ำกบัดแูลใหก้ำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีควำมโปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรท่ีมี
คณุสมบตัิที่เหมำะสมตำมที่ก ำหนดได ้

(1) คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส และ
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนด  

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะจดัใหม้ีประชุมเพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ ์และ
วิ ธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อให้ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ ที่จะท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทมี
องคป์ระกอบที่เหมำะสม โดยจะพิจำรณำประวตัิของบุคคลที่ท  ำกำรสรรหำ และเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ให้อนุมตัิแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมกำรจะเปิดเผยประวตัิกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตัง้ต่อที่ประชมุผู้
ถือหุน้ใหร้บัทรำบและมีขอ้มลูเพียงพอเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอรำยชื่อและ
เหตผุลประกอบกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบวำระ  

หลักปฏิบัตทิี ่3.4 : กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

(1) คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ โดยโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนตอ้งมีควำมเหมำะสมกบัสภำวะ
อตุสำหกรรมเดียวกนัและเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจงูใจใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
น ำพำองคก์รใหด้  ำเนินธุรกิจไดต้ำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหนำ้ที่เป็น 
ผูพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนในเบือ้งตน้ และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
ก่อนน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมำะสม  
ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรมเดียวกัน และอำ้งอิงค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของ
บรษิัท 
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(3) ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสมทั้ง
ค่ำตอบแทนในอตัรำคงที่ และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิัท 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึง
ภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ ำนวนค่ำตอบแทน
ดว้ย 

หลักปฏิบัตทิี ่3.5 : กำรควบคุม ดูแล รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรจัดสรรเวลำของกรรมกำรที่เหมำะสมเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัท และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุคน 

(1) คณะกรรมกำรบรษิัทสนบัสนนุและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมกำรเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนเอง 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจัดใหม้ีกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำรและเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีใหเ้ป็นท่ีรบัทรำบ 

(3) คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดใหม้ีมำตรกำรควบคมุดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในผ่ำนนโยบำยกำรใช้
ขอ้มลูภำยในบรษิัท เพื่อมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำน น ำขอ้มลูภำยในไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง 
หรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้มลูนัน้จะถกูเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

(4) กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัททัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

หลักปฏิบัตทิี ่3.6 : กำรก ำกับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไป
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญั บริษัท
จะพิจำรณำส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่ เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ำลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำร  
และ/หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท  
และ/หรือตำมขอ้ตกลงระหว่ำงผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหต้วัแทนของ
บริษัทจะตอ้งบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญัใหเ้ป็นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือกิจกำรอื่นที่บริษัทไป
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญันัน้ ๆ 

หลักปฏิบัตทิี ่3.7 : กำรจดัใหม้ีกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัททัง้แบบรำยคณะและแบบรำยบคุคล 
เพื่อน ำผลกำรประเมินไปพฒันำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไป 
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คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะและ
รำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี โดยใชว้ิธีประเมินดว้ยตนเอง เพื่อใหม้ีกำรพิจำรณำทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่ำง  ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยเห็นชอบให้ใชแ้บบประเมินที่ปรับปรุงโดยตลำด
หลักทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยกำรประเมินไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซึ่งผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทจะถูกน ำไปใช้
ประกอบพิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 

หลักปฏิบัตทิี ่3.8 : กำรส่งเสริมใหก้รรมกำรบริษัทมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของธุรกิจและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
และสนบัสนนุใหก้รรมกำรบรษิัทไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะ และควำมรูส้  ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำร
บรษิัท 

กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บังคับ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และจัดให้มีกำรใหค้วำมรู ้   
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำร และใหเ้ขำ้ใจถึงบทบำท
หนำ้ที่ 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษัท ไดร้บักำรอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
จำกสถำบันภำยนอก และจำกกำรจัดอบรมภำยในบริษัท เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบัติงำนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ และ  
ทนัต่อสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั โดยเปิดเผยขอ้มลูกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูค้วำมต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบรษิัท 

หลักปฏิบัตทิี ่3.9 : กำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย และกำรแต่งตัง้
เลขำนกุำรบรษิัท เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงขอ้มลูที่ส  ำคญัของคณะกรรมกำรบรษิัท 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 4  ครัง้ต่อปี และจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวำระกำรประชมุกอ่นกำรประชมุล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั กรณีที่
กรรมกำรบรษิัทไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้ใหแ้จง้เหตผุลต่อเลขำนกุำรบรษิัทก่อนกำรประชมุใน
ครัง้นัน้ ๆ เมื่อจบกำรประชมุแลว้ เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งแจง้ผลกำรประชมุใหก้รรมกำรดงักล่ำว
รบัทรำบ  

(2) คณะกรรมกำรบริษัท สนบัสนุนให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเชิญผูบ้ริหำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชมุ
เพื่อใหข้อ้มลูรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำโดยตรง และเพื่อเป็นโอกำสในกำร
พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

(3) คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่ส ำคัญและข้อมูลที่จ  ำเป็นได ้จำกประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เลขำนกุำรบรษิัท และผูบ้รหิำรที่ไดร้บัมอบหมำย 
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(4) บริษัทก ำหนดองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชมุ ตอ้งมีกรรมกำรอยู่
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

(5) บริษัทมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรไว้ล่วงหนำ้ตลอดทั้งปี  พรอ้มทั้งไดแ้จง้ให้
คณะกรรมกำรรบัทรำบตัง้แต่ตน้ปี 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบกำรณ์ที่
จ  ำเป็น และเหมำะสมในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกับ
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้จะจดัใหเ้ปิดเผยคุณสมบตัิ และประสบกำรณข์องเลขำนุกำรบรษิัทใน
รำยงำนประจ ำปี  

 เลขำนุกำรบริษัทจะไดร้บักำรสนับสนุนใหก้ำรพัฒนำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ เพื่อเป็น
ประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 

หลักปฏิบัตทิี ่4:  การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัตทิี ่4.1 : กำรสรรหำพัฒนำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงที่จ  ำเป็นต่อกำรขับเคล่ือนองคก์รไปสู่
เป้ำหมำย 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อท ำหน้ำที่
พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นชอบ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
รวมทั้ง คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมตำมหลกัเกณฑม์ำเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

(2) บริษัทได้จัดท ำแนวทำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อให้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรมีควำม
ต่อเนื่องในต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสงู และพนกังำนในต ำแหน่งส ำคญัรบัทรำบว่ำตนมีหนำ้ที่ตอ้ง
ส่งแผนกำรโอนงำนตำมกรอบเวลำที่บริษัทก ำหนด ซึ่งประกอบไปดว้ยกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรท ำงำน รำยละเอียดของงำนท่ีคำ้ง วิธีกำรติดต่อส่ือสำรเพื่อขอขอ้มลูในงำนรบัโอน โดยแจง้ให้
บริษัทรบัทรำบ เมื่อตนเองจะพน้จำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้บริษัทมีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเขำ้มำ
รับผิดชอบ ในต ำแหน่งงำนที่ส  ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บันกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังำน ว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทจะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำงทนัท่วงที 
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(3) คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูง
ไดร้บักำรอบรมและพฒันำ เพิ่มพนูควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิงำน 

หลักปฏิบัตทิี ่4.2 : กำรก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรบัค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสมกบับคุลำกรในองคก์ร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรับค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เพื่อใหเ้หมำะสมแก่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจกำรในระยะยำว 

(1.1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสดัส่วนค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนสั 

(1.2) กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทจะค ำนึงถึงปัจจัย
ค่ำตอบแทนในระดับที่ ใกล้เคียงกับอุตสำหกรรมเดียวกัน ควบคู่กันไปกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท 

(1.3) กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัเกณฑก์ำรประเมินผล และรบัทรำบโดยทั่วกนั 

(2) คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูม้ีบทบำทเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรในเรื่อง ดงันี ้

(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑก์ำรประเมินประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรโดยเกณฑก์ำรประเมินผล
งำนเป็นที่น่ำพอใจต่อกำรบริหำรงำนโดยสอดคลอ้งตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย กลยุทธ์
และผลประโยชนข์องกิจกำรในระยะยำว 

(2.2) มีกำรประเมินผลประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปี 

(2.3) อนุมัติค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรโดยพิจำรณำจำกผลกำร
ประเมินกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และปัจจยัอื่นประกอบควบคู่กนัไป 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ใหค้วำมเห็นชอบหลักเกณฑแ์ละปัจจัยในกำรประเมินผลงำน และ
อนุมัติค่ำตอบแทนของ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนน ำเสนอ โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นผูพ้ิจำรณำโครงสรำ้งค่ำตอบแทนของฝ่ำย
จดักำรในระดบัต ่ำกว่ำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

หลักปฏิบัตทิี ่4.3 : กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจในโครงสรำ้ง และควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรและ
กำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
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คณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง
ภำยในกิจกำรครอบครวัไม่ว่ำจะเป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรือไม่  

หลักปฏิบัตทิี ่4.4 : กำรติดตำมและดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ทักษะ ประสบกำรณ ์และแรงจูงใจที่
เหมำะสม เพื่อประโยชนต์่อกำรพฒันำองคก์ร 

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญักับทรพัยำกรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรพัยำกรที่ส  ำคัญของบริษัท โดย
สนบัสนุนใหม้ีกำรพฒันำบุคลำกร ใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ และเป็นกำรเพิ่มประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบ ตลอดจนทิศทำง กลยทุธข์ององคก์ร และสภำพกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ เพื่อจะไดน้ ำควำมรูค้วำมสำมำรถพฒันำ
ตนเอง และองคก์รใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ และมีกำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลใหพ้นักงำนมีกำรออมเงินอย่ำง
เพียงพอส ำหรบัรองรบักำรเกษียณพรอ้มทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรเงิน 

หลักปฏิบัตทิี ่5:  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัตทิี ่5.1 : กำรใหค้วำมส ำคญัและกำรสนบัสนนุกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสรำ้ง
คณุประโยชนต์่อลกูคำ้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงมีคุณภำพและมุ่งพัฒนำศกัยภำพดำ้นระบบกำรบริกำร พรอ้มทั้งใหค้วำมส ำคญั
ดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม  

หลักปฏิบัตทิี ่5.2 : กำรติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
โดยสะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำทุกฝ่ำยด ำเนินกำรสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคเ์ป้ำหมำยหลกั และแผนกกลยทุธข์องกิจกำร 

บริษัทไดเ้ปิดเผยกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี ้ให้ผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้ับทรำบ อีกทั้งบริษัทไดจ้ัดท ำ
นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพฒันำองคก์รอย่ำงยั่งยืน และมีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ ำปี โดยมีแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

(1) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน เป็นควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจำ้ง บริษัทไดดู้แลเอำใจใส่
พนักงำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรพัยำกร
บุคคล ซึ่งเป็นส่วนส ำคญัของกำรสรำ้งควำมส ำเร็จใหแ้ก่องคก์ร ดงัจะเห็นไดจ้ำกแนวปฏิบตัิของ
บริษัท เช่น กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำงำน รวมถึงวนัลำต่ำง ๆ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำยแรงงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และเงินพิเศษแก่พนกังำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมผ่ำน
ระบบกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงเป็นธรรม และมีกำรส่งเสริมและ
พัฒนำพนักงำนในหน้ำที่กำรงำน อย่ำงเหมำะสมสอดคลอ้งกับควำมรูค้วำมสำมำรถมีกำร
โยกยำ้ยต ำแหน่งงำนตำมควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรของพนกังำน 
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(2) กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรมโดยกำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรมทำงธุรกิจ เช่น กำรผลิตและ
กำรใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพโดยกำรพฒันำกระบวนกำรขำยและกำรผลิต 

(3) ควำมรบัผิดชอบต่อลูกคำ้ หรือผูบ้ริโภค บริษัทจะปฏิบัติตำมกลไกของตลำดที่เป็นธรรม กำร
ใหบ้ริกำรที่ค  ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของตลำด และกำรใหข้อ้มูลและเนือ้หำของขอ้มูลที่ถูกตอ้ง
ชดัเจนและเป็นธรรม และไม่ชกัน ำในทำงที่ผิด ในรูปแบบท่ีเขำ้ใจ 

(4) ควำมรบัผิดชอบต่อคู่คำ้ บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คำ้ โดยเลือกใชบ้ริกำรจำกคู่คำ้โดยพิจำรณำจำก
คณุภำพและประสิทธิภำพ และกำรใหบ้รกิำรเป็นส ำคญั ตลอดจนด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ดว้ยควำม
เป็นธรรมและปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ และสญัญำที่ตกลงกนัไวอ้ย่ำงเครง่ครดั 

(5) ควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน บริษัทจะปฏิบตัิต่อชุมชน โดยกำรด ำเนินงำนดำ้นกิจกรรมเพื่อสงัคม
อย่ำงต่อเนื่องและจรงิจงั โดยตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อชมุชน อำศยัควำมรว่มมือและกำรมี
ส่วนรว่มระหว่ำงบรษิัทกบัชมุชน และสงัคม  

(6) ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษัทจะปฏิบัติต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยประกอบกิจกำรโดยกำร
ควบคุมคุณภำพของสำรเคมีต่ำง ๆ ก่อนปล่อยสู่ภำยนอก รวมถึงกำรจดักำรกำกเคมีที่เหลือจำ
กระบวนกำรผลิตตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

หลักปฏิบัตทิี ่5.3 : กำรจดัสรรและกำรจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำม
เสียหำยของสังคมส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวิตของประชำชนนอ้ยที่สุด พรอ้มทั้งกำรสนับสนุนกำรลดกำรใชพ้ลังงำน และ
ทรพัยำกร 

หลักปฏิบัตทิี ่5.4 : กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร  รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
เพื่อใหก้ิจกำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีหน่วยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เป็นผู้วำงแผนกลยุทธ์ 
ที่เก่ียวขอ้งเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษัททัง้หมด โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรที่แทจ้รงิของ
บริษัท โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดกำรพฒันำปรบัปรุงระบบงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และน ำเสนอ
ระบบงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศใหม่ ๆ เขำ้มำเพื่อเพิ่มโอกำสของบริษัท โดยพิจำรณำให้
สอดคลอ้งกบัภำวกำรณแ์ข่งขนัทำงธุรกิจและสภำวะเศรษฐกิจ 
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(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงกำรบริหำรและ
จัดกำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ และนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศในกำรใชข้อ้มลูข่ำวสำรขององคก์รในกำรรกัษำควำมลบั รกัษำควำม
น่ำเชื่อถือและควำมพรอ้มใชข้องขอ้มลู รวมทัง้ป้องกันไม่ใหม้ีกำรน ำขอ้มลูไปใชท้ำงมิชอบหรือมี
กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุำต 

หลักปฏิบัตทิี ่6:  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลักปฏิบัตทิี ่6.1 : กำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ก ำกบัดแูลใหบ้ริษัทมีกำรระบุควำมเส่ียง ที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรง
ต่อบรษิัททัง้กำรประเมินควำมเส่ียง ผลกระทบและโอกำสที่เกิดควำมเส่ียง และมีวิธีจดักำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมตลอดจนกำร
ติดตำมและทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงกลยุทธก์ำรบริหำรควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำและ
กลั่นกรองกำรจัดสรรสินทรพัยเ์ชิงกลยุทธ์ ใหส้อดคลอ้งกับควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัท และใหทุ้ก ฝ่ำยท ำกำรทบทวน
ประเมินควำมเส่ียง และดัชนีชีว้ดัควำมเส่ียงของตนเอง ปีละ 1 ครัง้ ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของฝ่ำยบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
เพื่อรวบรวมและสรุปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัท 

 หลักปฏิบัตทิี ่6.2 : กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 3 ท่ำน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิและหนำ้ที่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต.   

หลักปฏิบัตทิี ่6.3 : กำรติดตำมดูแลและกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในบริษัท รวมถึงกำร
ป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรท ำธุรกรรม  
กบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร  

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมำตรกำร
ควบคมุดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อมิใหผู้บ้รหิำร และพนกังำน น ำขอ้มลู
ภำยในไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้มลูนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผูถื้อหุน้อื่น และก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รำยงำน
ทำงกำรถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉัน
สำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
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พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้
เลขำนกุำรบรษิัทจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มลู และรำยงำนใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรทรำบ  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร รำยงำนขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตน
และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่มีควำมขดัแยง้ของ
ผลประโยชน ์และสำมำรถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวมก่อนกำรประชุมวำระนัน้ 
ทั้งนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกำร
ประชมุพิจำรณำในวำระดงักล่ำว  

(3) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบสำรสนเทศและ
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนตวั น ำมำใชใ้นกำรเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนหลกัของบริษัทให้
ตำมกฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตำม
ตรวจสอบกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องรำยกำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และรำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนั 

หลักปฏิบัตทิี ่6.4 : กำรก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอรร์ัปชั่นและกำรส่ือสำร 
ในทกุระดบัของบรษิัท และต่อบคุคลภำยนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด 
เพื่อใชป้้องกันและควบคุมควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือในเรื่อง
ควำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท มำปรบัใชก้บักำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ตัง้แต่กระบวนกำรสรรหำหรือกำรคดัเลือก
พนกังำน โดยพนกังำนจะเป็นผูท้ี่ไม่ไดท้  ำควำมผิดทำงวินยัหรือตอ้งโทษในควำมผิดที่เก่ียวกับกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น นอกจำกนี ้
กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และกำรใหผ้ลตอบแทน บริษัทตอ้งพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบำย ดงักล่ำว อีกทัง้ บริษัทจะส่ือสำรนโยบำยและสรำ้งควำมตระหนกั เพื่อใหเ้กิดควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น โดยกำรปฐมนิเทศนใ์ห้แก่พนักงำนใหม่ และมีกระบวนกำรฝึกอบรมทดสอบควำมรูเ้ก่ียวกับ
นโยบำย และรำยงำนขอ้มลูแก่สำธำรณชนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียใหร้บัทรำบนโยบำย ผ่ำนส่ือทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร 

หลักปฏิบัตทิี ่6.5 : กำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิัทมีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแสกำรทุจริต
คอรปัชั่น 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำกับดูแลใหม้ีกระบวนกำรรบัรอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมีช่อง
ทำงกำรแจง้เบำะแสขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับกำรคอรปัชั่นในหลำยช่องทำงตำมที่ระบุในนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด รวมทัง้เปิดเผยช่องทำงรบัเรือ่ง
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รอ้งเรียนไวใ้นประกำศของบริษัทหรือรำยงำนประจ ำปีของบริษัท พรอ้มทัง้เปิดรบัขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรคอรปัชั่นจำกพนัธมิตรและผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงโปรง่ใส 

(2) คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำกบัดแูลใหม้ีกำรจดักำรขอ้รอ้งเรียนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อคุม้ครองสิทธิ
ของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท ำโดยเจตนำสจุริตตำมที่ระบุในนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติ
คอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด โดยหำ้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นที่ไม่มีหนำ้ที่
เ ก่ียวข้อง เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมค ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย ตำมค ำสั่งศำลหรือ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัตทิี ่7:  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัตทิี ่7.1 : กำรดูแลและรบัผิดชอบใหก้ำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลำ และเป็นไปตำมเหตกุำรณ ์มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

(1) คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหม้ีบคุลำกรท่ีมีควำมรู ้มีประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัหนำ้ที่
ควำมรับผิดชอบ และมีจ ำนวนที่เพียงพอในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดท ำและเปิดเผยขอ้มูล  
ในกำรพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลู โดยคณะกรรมกำรบรษิัทไดค้  ำนึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

(1.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 

(1.2) ควำมเห็นของผูส้อบบัญชีในรำยงำนกำรเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับ
ระบบควบคมุภำยใน 

(1.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และ
แบบ 56-1 ใหส้ะทอ้นฐำนะทำงกำรเงินและผลด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ พรอ้มทัง้สนบัสนนุใหม้ี
ค  ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis or 
MD&A) เพื่ อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงิน  โดยให้ไปตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

หลักปฏิบัตทิี ่7.2 : กำรติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของ
กิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้ร่วมกันหำแนวทำงแกไ้ขอย่ำง
รวดเร็วหำกมีสัญญำณบ่งชี ้ถึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยยึดกรอบกำรเฝ้ำระวัง
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน และกำรเฝ้ำวำงแผนกระแสเงินสดล่วงหน้ำ ตำมระดับควำมเส่ียงที่
เพียงพอในกำรรองรับควำมเส่ียงต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรประกอบธุรกิจ และใช้เป็น
มำตรกำรส ำคญัในกำรก ำกับดแูลธุรกิจองคก์ร เพื่อใหก้ำรประกอบธุรกิจด ำเนินไปอย่ำงมั่นคง 
และมีประสิทธิภำพ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำกำรเสนอรำยกำรใด ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติจะไม่มีผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคล่องทำง
กำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัท 

หลักปฏิบัตทิี ่7.3 : กำรจดัท ำแผน และกลไกในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงิน หำกกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีกำรติดตำมดูแลอย่ำงใกลช้ิดเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทประกอบธุรกิจดว้ย
ควำมระมดัระวงั โดยบริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนทุกดำ้นเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกรณีที่กิจกำรท่ีมี
แนวโนม้จะประสบปัญหำ หรือมีแนวโนม้มีปัญหำทำงกำรเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ก ำกบัดูแล ทบทวน และ
เสนอแนะเก่ียวกับนโยบำย วิธีปฏิบัติมำตรฐำนกลยุทธ์ และกำรชีว้ัดควำมเส่ียงโดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมถึงกำร
ติดตำมฐำนะเงินทนุ ประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่ก ำหนดเพื่อใหม้ั่นใจว่ำควำมเส่ียงต่ำง ๆ อยู่ใน
กรอบควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัท และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบเป็นประจ ำ 
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หลักปฏิบัตทิี ่7.4 : กำรจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืน ตำมควำมเหมำะสมของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อกำรพฒันำองคก์รอย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งไดว้ำงกลยุทธก์ำรด ำเนินงำนตำมหลกัปฏิบัติสำกล โดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคม เพื่อพฒันำ  
วิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่ที่ดีอย่ำงยั่งยืน โดยจะจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนซึ่งยึดหลกักำรเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ซึ่งครอบคลมุ
ถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด นโยบำย
ดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ี
ไดร้ับกำรยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสำกล ทั้งนี ้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  ำคัญและสะทอ้นกำรปฏิบัติที่จะน ำไปสู ่
กำรสรำ้งคณุค่ำใหก้ิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

หลักปฏิบัตทิี ่7.5 : กำรจัดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นตัวกลำงในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบริษัท  
กบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรส่ือสำรและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเหมำะสม  
เท่ำเทียม ทันเวลำ และใชช้่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องขอ้มูลลับที่อำจจะมีผลต่อรำคำหลักทรพัย ์และยังไดใ้หฝ่้ำยจัดกำร
ก ำหนดทิศทำง และสนบัสนนุงำนดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อใหก้ำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หลักปฏิบัตทิี ่7.6 : กำรส่งเสรมิใหน้ ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลูของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  
ซึ่งประกอบดว้ยข้อมูลที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซตข์องบริษัท และ
อินทรำเน็ตส ำหรบักำรเปิดเผยขอ้มลูภำยในของบรษิัท โดยจะเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

หลักปฏิบัตทิี ่8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัตทิี ่8.1 : กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบรษิัท  

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้เรื่องที่ส  ำคัญ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่ก ำหนดในกฎหมำย และ
ประเด็นที่อำจจะมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร บรรจุในวำระกำรประชุม 
ผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำและ/หรือ อนมุตัิในเรื่องส ำคญันัน้ ๆ 

(2) คณะกรรมกำรบรษิัทมีกำรสนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ดงันี ้

(2.1) เปิดโอกำสและก ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้รำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุ
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำเรื่องที่  
ผูถื้อหุน้เสนอว่ำควรจะบรรจเุป็นวำระส ำคญัในกำรประชมุหรือไม่ ถำ้เห็นว่ำไม่สมควร 
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คณะกรรมกำรบริษัทจะชีแ้จงเหตุผลเป็นลำยลักษณอ์ักษรไปยังผูถื้อหุน้ที่ไดท้  ำกำร
เสนอวำระเขำ้มำ และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

(2.2) เปิดโอกำสและก ำหนดหลักเกณฑใ์ห้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหนำ้ ซึ่งบรษิัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑไ์วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้ส่งเอกสำรกำรประชุมพรอ้มเอกสำรที่เก่ียวข้องให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหนำ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทล่วงหนำ้ 30  วนัก่อนวนั
ประชมุ และไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ส ำหรบัเอกสำรเชิญประชมุฉบบัภำษำองักฤษ 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ใหส่้งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม โดยก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ และไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

(6) หนงัสือเชิญประชุมถือหุน้และเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง ไดม้ีกำรจดัท ำเป็นทัง้ฉบบัภำษำองักฤษและ
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท 

หลักปฏิบัตทิี ่8.2 : กำรก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โปร่ง ใส 
และเอือ้ต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  

(1) คณะกรรมกำรจะก ำหนดวัน เวลำ ท่ีเหมำะสม และเพียงพอต่อกำรอภิปรำย และก ำหนด
สถำนท่ีประชมุที่สะดวกต่อกำรเดินทำง 

(2) ไม่มีกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้รว่มประชมุหรือสรำ้งภำระใหก้บัผูถื้อหุน้ คือไม่มีกำรก ำหนดใหผู้้
ถือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ดว้ยกำรใช้ระบบบำรโ์คด้ในกำรลงทะเบียน กำรลงคะแนนเสียง กำรนบัคะแนน 
และกำรแสดงผล เพื่อควำมสะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย ำ 

(4) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่ดู แลให้กำรประชุมเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท พรอ้มทัง้เป็นผูจ้ดัสรรเวลำส ำหรบัแตล่ะ
วำระอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมต่อที่ประชุมใน
เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทได ้



 

ประกาศใช้คร้ังที ่01 

วันที ่22/02/64 20/20 

(5) หลีกเล่ียงกำรเพิ่มวำระกำรประชมุนอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุ หรือแจกเอกสำร
เพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่ำเป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตวัเองได ้

(6) ก่อนเริ่มกำรประชุม ที่ประชุมจะแจง้จ ำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
และของผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ วิธีกำรประชมุ กำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง 

(7) ในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร จะออกเสียงแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

(8) มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนและ
เปิดเผยกำรลงคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระใหท้ี่
ประชมุรบัทรำบ พรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

หลักปฏิบัตทิี ่8.3 : กำรก ำกบัดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติที่ประชมุ และรำยงำนกำรประชมุเป็นไปอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น  

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง  
ภำยในวันถัดไปหลังจำกวันประชุมผู้ ถือหุ้น  ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ ฯ  
และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

(2) ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ในตลำดหลักทรพัยฯ์ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ 

(3) ดแูลใหร้ำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้มีกำรบนัทึกขอ้มลูที่ส  ำคญัดงันี  ้

(3.1)  รำยชื่อกรรมกำร และผูบ้รหิำรที่เขำ้รว่มประชมุ และที่ไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุ 

(3.2)  วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ 

(3.3)  ประเด็นค ำถำมค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นำมสกลุของผูถ้ำมและผูต้อบ 

นโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัทนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 2 มิถนุำยน 2563 เป็นตน้ไป 


