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นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั)งที 4/2562 วันที 8 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการแก้ไขนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ โดยให้นาํ หลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ทีเหมาะสมกับบริ บท
ธุ รกิ จ ของบริ ษทั และกําหนดแนวปฏิ บัติ เพิมเติ มที บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปรั บปรุ ง เหมาะกับ สภาพการณ์ ของบริ ษทั และให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั)ง
การกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นสิ งทีมีความสําคัญ และจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุรกิจในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริ ษทั ฯ เพือให้มีการเจริ ญเติบโตทียังยืน และเพือเพิมความเชือมันให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงได้ยึดมัน
ในการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี มาโดยตลอด พร้อมทั)งปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัดโดย
เห็ นชอบตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที ดี อย่างต่อเนื องและให้ความรู ้ แก่ พนักงานเกี ยวกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี รวมทั)ง
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพือสร้ างคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืนโดยได้กาํ หนดเป็ นนโยบายด้านการกํากับดู แลกิ จการที ดี เพือให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานยืดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิO และเป็ นแนวทางการทํางาน
ให้บรรลุผล 4 ด้าน ดังนี)
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที ดีโดยคํานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with
long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Ethical and Responsible
Business)
3. เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ งแวดล้อม (Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง (Corporate resilience)
เพือเป็ นหลักปฏิ บัติให้ค ณะกรรมการบริ ษทั นํา ไปปรั บใช้ใ นการกํากับ ดู แลให้กิจการมี ผลประกอบการที ดี ในระยะยาว
น่าเชือถือสําหรับผูถ้ ือหุ ้น เพือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืน ทีประชุมได้นาํ หลัก CG code 2017 มาปรับใช้ท) งั 8
หลักปฏิบตั ิ ดังนี)

หลักปฏิบัติที 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรทีสร้ างคุณค่ าให้ แก่
กิจการอย่ างยังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities Of The Board)
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์หลากหลายทีสามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างมี
อิสระและมีความเป็ นผูน้ าํ ทําหน้าที กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพือเพิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ รวมทั)งติดตามผลการดําเนิ นงาน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการปฏิบตั ิทีสอดคล้องกับ
นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมุ่งมันจะนําเอาหลัก
สําคัญในการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั โดยกรรมการมีหน้าทีต่อบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรดังนี)
1. หน้าทีในการกํากับดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการทีดี ครอบคลุมถึง
1.1 การกําหนดวัตถุประสงคและเป้ าหมายของบริ ษทั
1.2 การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดําเนิ นงานและการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
การติดตาม ดูแลการรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงาน
2. หน้าทีในการกํากับดูแลกิจการให้นาํ ไปสู่ผล (Governance Outcome ) ดังต่อไปนี)
2.1 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตัด สิ น ใจและการกระทํา ของตนเอง สามารถชี) แจงและอธิ บ ายการตัด สิ น ใจนั) นได้
(Accountability)
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2.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยขีดความสามารถและประสิ ทธิภาพทีเพียงพอ (Responsibility)
2.3 การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียม มีความเป็ นธรรม และมีคาํ อธิบาย (Equitable Treatment)
2.4 ความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานที สามารถตรวจสอบได้ และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่างโปร่ ง ใสแก่ ผูท้ ี เกี ยวข้อ ง
(Transparency)
2.5 การมีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิมให้กบั องค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Team Value)
2.6 การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดําเนินงาน
3. หน้าทีในการดูแลให้กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) และ
ซื อสัตย์สุจริ ตต่อบริ ษทั (Duty of loyalty) รวมถึงการดูแลให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของการ
ประชุมกรรมการและมติของการประชุมผูถ้ ือหุน้
4. ตระหนักและเข้าใจขอบเขตหน้าที และความรั บผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั กําหนดขอบเขต มอบหน้าที และความ
รับผิดชอบให้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที บริ หารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามการปฏิ บตั ิหน้าตามที
ได้รับมอบหมายเป็ นระยะ
โครงสร้ างการบริหารทีมีความสัมพันธ์ กนั ระหว่ างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นอย่ างเป็ นธรรม
1. คณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าทีระหว่าง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริ ษทั จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที สําคัญของบริ ษทั ฯ โดย
จะต้องพิจารณาถึงปั จจัยเสี ยงและวางแนวทางการบริ หารจัดการที มีความเหมาะสม รวมทั)งต้องดําเนิ นการเพือให้มนใจว่
ั
า
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินการสอบบัญชีมีน่าเชือถือ
3. คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในเรื องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี
4. จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพือเสริ มการกํากับดูแลกิ จการ ป้ องกันความเสี ยงและให้ความสําคัญกับ
รายการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัยทีอาจเกิดขึ)น
5. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดง
ไว้ในรายงาน
6. คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั)งคณะกรรมการเฉพาะเรื องขึ)นตามความเหมาะสม เพือช่วยพิจารณากลันกรองงานที มี
ความสําคัญอย่างรอบครอบ
7. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพือให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้าง
ทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฏระเบียบของบริ ษทั ฯ
8. คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานทีถือเป็ นบุคคลทีล่วงรู ้หรื อมีโอกาสล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึงเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ให้งดการซื)อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษทั ทีอ้างอิงหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนในระหว่างช่วงเวลา 30 วันก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัวโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ขอ้ มูล จัด
ประชุมกลุ่มหรื อตอบข้อซักถามใด ๆ ทีเกียวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
สื อมวลชนและให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบเกียวกับการควบคุมภายในทีบริ ษทั ฯ กําหนด โดยให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ
หรื อเลขานุการบริ ษทั เป็ นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาห้ามซื)อขายในรายไตรมาสแก่ผเู ้ กียวข้องทราบอย่างเป็ นทางการ
9. มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ทั)งในเรื องทางการเงินและทีไม่ใช่เรื องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือถือได้และทันเวลา
เพือให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ของบริ ษทั ฯ ได้รั บสารสนเทศอย่างเท่ าเที ยมกัน โดยมี หน่ วยงานนัก ลงทุ น สัมพัน ธ์
รับผิดชอบในเรื องการให้ขอ้ มูลกับนักลงทุนและประชาชนทัวไป
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10. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิO ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื อสาร
กับบริ ษทั ฯ ทีเหมาะสม
11. บริ ษทั ฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรทีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริ หารทีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการ
สรรหาทีโปร่ งใส เป็ นธรรมและเป็ นไปตามนโยบายสื บทอดตําแหน่งบุคคลสําคัญของบริ ษทั ฯ

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการมีหน้าทีให้ความเห็นและอนุมตั ิวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (Objectives) ในแต่ละปี ในช่วง
การจัดทําแผนการดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณประจําปี เพือให้เกิดการดําเนินงานต่อเนือง โดยมีแนวปฏิบตั ิเพือให้เป็ นไป
ตามหลักปฏิบตั ิทีดี ดังนี)
คณะกรรมการได้กาํ หนดและกํากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็ นไปเพือความยังยืน
โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท) งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม
1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหลัก (Objectives) ทีชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้
เป็ นแนวคิดหลักในการกําหนดรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model) และสื อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลือนไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
2. ในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหลัก คณะกรรมการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) ทีสามารถสร้างคุณค่าให้
ทั)งแก่กิจการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวมควบคู่กนั ไปโดยพิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลียนแปลงปั จจัยต่าง ๆ รวมทั)งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(3) ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3. ค่า นิ ย มขององค์ก รส่ ว นหนึ งจะสะท้อ นคุ ณ ลัก ษณะของการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ไ ด้ ความรั บ ผิด ชอบในผลการกระทํา
(accountability) ความเทียงธรรม (integrity) และความโปร่ งใส (transparency)
4. คณะกรรมการส่งเสริ มการสื อสารและเสริ มสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร ให้สะท้อนอยูใ่ นการตัดสิ นใจ
และการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มนใจว่
ั า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรื อประจําปี
ของกิ จการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการ โดยมี การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย แนวปฏิบตั ิเพือให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี)
1. คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ โดย
คํานึ งถึงปั จจัยแวดล้อมของกิ จการตลอดจนโอกาสและความเสี ยงที ยอมรั บได้และสนับสนุ นให้มีการจัดทําหรื อทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกลยุทธ์สาํ หรับระยะปานกลาง 3 ปี ด้วย
2. ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี ยงต่าง
ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั)งปั จจัยต่าง ๆ ทีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย
หลักของกิจการ โดยมีกลไกทีทําให้เข้าใจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั)งนี)มีการสร้างคุณค่าร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3. ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยยังคงอยู่บนพื)นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
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4. เป้ าหมายที กําหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ และศักยภาพของกิ จการ โดยคณะกรรมการจะกําหนด
เป้ าหมายทั)งที เป็ นตัวเงิ นและไม่ใช่ ตวั เงิ น นอกจากนี) จะตระหนักถึ งความเสี ยงที จะมี การตั)งเป้ าหมายที อาจนําไปสู่ การ
ประพฤติทีผิดกฎหมายหรื อขาดจริ ยธรรม (Unethical Conduct)
5. คณะกรรมการจะกํากับให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ) งองค์กร
6. คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนิ นงานทีเหมาะสม ทั)งจะติดตามการดําเนิ นการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผทู ้ าํ หน้าทีรับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการทีมีประสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกียวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ การกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยมีหลักการ
ทํางาน ดังนี)
1. การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั)งในเรื องขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการอิสระทีเหมาะสมและจําเป็ นต่อการ
นําพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักทีกําหนดไว้
2. พิจารณาและคัดเลือกบุคคคลที มี คุณสมบัติทีเหมาะสม เพือดํารงตําแหน่ ง กรรมการและเลือกประธานกรรมการบริ ษทั ที
เหมาะสม ดูแลให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
3. กํากับดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่ งใส ชัดเจนและมีคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิ ทักษะ ความรู ้
และมีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีมีความเหมาะสม ทั)งต่อองค์กรและกรรมการและฝ่ ายจัดการกํากับดูแล
ให้กรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าทีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
5. กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยอย่างเหมาะสม
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยทั)งแบบทีเป็ นรายบุคคล และ
รายคณะ
7. กํากับดูแลให้กรรมการบริ ษทั มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั กฎหมายทีเกียวข้อง และส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั
ได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั หน้าทีในฐานะกรรมการบริ ษทั
8. ดู แลให้การดํา เนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อ ย สามารถเข้าถึ งข้อมูลที จําเป็ นโดยได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ ายจัดการ
การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมกรรมการเป็ นการล่วงหน้าเพือให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่ วม
การประชุมได้จาํ นวนครั)งของการประชุ มคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และไม่น้อยกว่า 6 ครั)งต่อปี และมีการประชุมของคณะกรรมการ
บริ หารทีได้ประชุมทุกเดือนทําหน้าที รายงานผลของฝ่ ายบริ หารจัดการให้ทราบในที ประชุม เพือให้คณะกรรมการสามารถ
กํากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนืองและทันการณ์
2. เอกสารประกอบการประชุมจัดให้ส่งถึงกรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม
3. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั)งฝ่ ายจัดการมีอิสระทีจะเสนอเรื องทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
เข้าสู่วาระการประชุมได้
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4. คณะกรรมการได้สนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร เชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพือให้สาระ
สนเทศรายละเอี ยดเพิมเติ มในฐานะที เกี ยวข้องกับปั ญ หาโดยตรง และเพื อให้มีโอกาสรู ้ จักผูบ้ ริ หารระดับสู ง สําหรั บใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
5. คณะกรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
อืนทีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณี ทีจําเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที
ปรึ กษาภายนอกหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายบริ ษทั ฯ
6. คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อเลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอืน
ทีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที กําหนดและในกรณี ทีจําเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็ นอิสระจากที
ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายบริ ษทั ฯ
7. ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติเสี ยงข้างมากเป็ นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยง โดย
กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั)น ๆ และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั)น หากคะแนนเสี ยง
เท่ากันประธานในทีประชุมจะออกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี)ขาด
8. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั)งของการ
ประชุ ม จํา นวนครั) งที กรรมการแต่ ล ะท่ า นเข้า ร่ ว มประชุ ม ในปี ที ผ่ า นมา ทั)ง นี) รวมถึ ง รายงานผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
9. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั)งหมดทีได้จดั ให้มี
ขึ)นในรอบปี และการประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุญาติให้กรรมการทีมีธุรกิจจําเป็ นขาดการประชุมได้แต่องค์รวมของคณะกรรมการที
เข้าร่ วมประชุมไม่ควรตํากว่า ร้อยละ 90 ในการประชุมแต่ละครั)งเลขานุ การบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยโดยเป็ นผูบ้ นั ทึ ก
รายงานการประชุม โดยจะเสนอให้ทีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั)งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั ลง
ลายมือชือรับรองความถูกต้อง ซึงเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลและเอกสารเกียวกับการประชุมต่างๆ เพือสะดวกใน
การคืนสื บค้นอ้างอิง
10. คณะกรรมการถือเป็ นนโยบยให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ นเพืออภิปราย
ปั ญหาต่างๆ เกี ยวกับการจัดการที อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วม และผลการประชุ มให้แจ้งมติน) ันต่อประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หารทราบด้วย
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที เปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที ปฏิ บตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดี ยวกัน ทั)ง
ประสบการณ์ ภาระหน้าทีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีได้รับมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึ)น เช่น เป็ นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิมอย่างเหมาะสมด้วย
2. จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษทั
กําหนดและเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ โดยระดับค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้อง
กับผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนและต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ทีผูถ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั)งหมดจะเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นประจําทุกปี เพือนําไปใช้
ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยใช้บรรทัดฐานทีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์ทีเป็ นรู ปธรรม ซึ งรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงินผลงานเกียวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในระยะยาว การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธาน
กรรมการเป็ นผูส้ ื อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารทราบ
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วาระการดํารงตําแหน่ งและการเลือกตั7งกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารทําหน้าทีในการสรรหาและเสนอชือบุคคลซึ งมีคุณสมบัติเพือดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และนําเสนอชือบุคคลดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิเลือกตั)งต่อไป
2. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั)งกรรมการบริ ษทั แต่ในกรณี ทีเป็ นการเลือกตั)งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่างลงเพราะ
เหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเลือกบุคคล ซึ งเสนอชือโดยคณะกรรมการบริ หาร เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้ ทั)งนี) บุคคลซึ งเข้ารับตําแหน่งเป็ นกรรมการในกรณี ดงั กล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่า
วาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั)ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ งในสามของจํานวนกรรมการทั)งหมด
หากจํานวนกรรมการ ไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่ วนได้ลงตัว ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม โดย
กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้ ทั)งนี) กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก
และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั)น ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู ้
ออกจากตําแหน่ง
4. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริ ษทั อาจพ้นจากตําแหน่งเมือ
(ก) เสี ยชีวติ
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายที
เกียวข้องหรื อมีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(จ) ศาลมีคาํ สังให้ออก
5. กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนใบลาออกต่
ื
อประธานกรรมการบริ ษทั
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้คณะกรรมการบริ ษทั ทําการประเมินตนเอง ซึ งจัดทําเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั)งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปี ละ 1 ครั)ง ซึ งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) อันประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
การดําเนิ นการประเมินผลการปฏิ บตั งานของคณะกรรมการทุกชุด เลขานุ การบริ ษทั จะชี)แจงแบบการประเมินให้ทีประชุม
กรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละ
คน กรรมการทําการประเมินผลด้วยตนเองทั)งในแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั)ง และส่งมอบผลการประเมินให้กบั
เลขานุ การบริ ษทั ก่อนการประชุ มครั)งถัดไป เลขานุ การนําข้อมูลที ได้มาสรุ ปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุ ม
ไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุ ปผลอาจนําเสนอแบบเปิ ดเผยผูป้ ระเมินหรื อปกปิ ดก็ได้ อยู่ในความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
จะเห็นชอบให้นาํ เสนอในรู ปแบบใด ผลประเมินและข้อเสนอแนะทีได้ จะออกเป็ นมติของกรรมการเพือพิจารณานํามาปรับปรุ งแก้ไข
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การปฏิ บตั ิงาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั)นตอนและผลการ
ประเมินภาพรวมไว้ในแบบรายงานประจําปี
การกํากับดูและบริษัทย่ อยและการลงทุน
คณะกรรมการได้กาํ กับดูแลให้มีกรอบเวลาและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทีไปลงทุน
อย่างมีนยั สําคัญ ในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั)งบริ ษทั ย่อยทีไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี)
1. กําหนดนโยบายการลงทุนไว้ชดั เจนเป็ นเอกสาร
2. ได้พิจารณาแต่งตั)งผูบ้ ริ หารทีเหมาะสมเป็ นกรรมการและมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับบริ ษทั แม่
3. กําหนดขอบเขตและอํานาจอนุมตั ิการควบคุมภายในทีสําคัญสื อสารให้กรรมการได้ทราบก่อนการปฏิบตั ิหน้าที
4. เปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานการทํารายการด้านการเงินทราบตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพือให้มีการปรับปรุ งและการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื อง ทั)งหลักสู ตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดย
คณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรม เพือให้เข้าใจการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการโดยคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงให้ความสําคัญในการเข้าร่ วมอบรมหรื อสัมนาในหลักสูตรต่างๆ หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถตามวิธีการ ดังนี)
1. คณะกรรมการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ ผูเ้ กี ยวข้องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพือให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั)งทีมีการแต่งตั)งกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3. คณะกรรมการกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าที บริ หารรายงาน เพือทราบเป็ นประจําถึ งแผนการพัฒนาและสื บทอดงาน ซึ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งควรมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนทีต่อเนื องถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ทีตนไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
4. คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผูบ้ ริ หาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารรายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิ งที
ได้ทาํ ไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กนั ไปกับการพิจารณาแผนสื บทอดงาน
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพือให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริ ษทั ฯ ต่อบทบาท หน้าที
ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริ ษทั ฯ และแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจการดําเนินงานต่างๆ เพือเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการ รวมถึงบริ ษทั ฯ มี
นโยบายทีจะเสริ มสร้างความรู ้มุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคนในการเรี ยนรู ้การกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุ รกิ จ
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพือให้กรรมการสามารถเข้ารับตําแหน่งหน้าทีได้เร็ วที สุ ดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูป้ ระสานงานในเรื องต่าง ๆ ดังนี)
1. เรื องทีควรทราบ โครงสร้าธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ อํานาจหน้าทีของกรรมการ กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น
2. ความรู ้ทวไปของธุ
ั
รกิจ แนวทางการดําเนิ นงาน นโยบายการทํางาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีต่างๆ และการเยียมชม
โรงงานในกระบวนการผลิตและห้องทดลอง
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3. จัดให้มีการพบปะ หารื อกับกรรมการทั)งคณะ แลกเปลียนแนวคิดและสอบถามข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เพือประโยชน์ในการทํางาน
ร่ วมกัน
เลขานุการบริษัท และส่ วนสนับสนุน
คณะกรรมการต้องดูแลให้มนใจว่
ั าการดําเนินงานของคณะกกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ น
และมีเลขานุการบริ ษทั ทีมีความรู ้และประสบการณ์ทีจําเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ โดยมี
แนวปฏิบตั ิดงั นี)
1. คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ทีเหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีในการให้คาํ แนะนํา
เกียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมาร นอกจากนี) ได้
เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการณบริ ษทั ในรายงานประจําปี และบน website ของบริ ษทั
2. เลขานุการบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื องในอันทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที รวมถึงหลักสูตรทีมีการรับรองและเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสู งและการบิรหารบุคคลากร (Ensure effective CEO and People
Management)
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หารในเกณฑ์ดีโดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที และ
ความรับผิดชอบของการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ มีความใส่
ใจหาข้อมูลหรื อติดตามข่าวทีสําคัญเกียวกับภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมการเปลียนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการ
แข่งขัน ซึงจะช่วยให้การปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้รับการฝึ กอบรม เพือให้เข้าใจการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที ในฐานะคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร สําหรั บผูบ้ ริ หารทุกระดับเข้าสู่ การเตรี ยมบุ คคลกรเพือจัดทําแผนการสื บทอด
ตําแหน่ง เพือให้การทําหน้าทีในตําแหน่งผูบ้ ริ หารทีสําคัญของบริ ษเั ป็ นไปอย่างต่อเนือง
การสรรหากรรมการและผู้บริหารคนสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยกําหนดแนวทางอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและทบทวนความเหมาะสมอย่างสมําเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั)งและบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ได้มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื) องต้นในการคัดสรรแต่งตั)งกรรมการที ออกตามวาระ การหาทดแทนหรื อการเพิมเติ ม
รวมถึงการแต่งตั)ง โยกย้าย ให้คุณให้โทษผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยพิจารณากลันกรองความเหมาะสมและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือตรวจสอบความเหมาะสมและนําเสนอการแต่งตั)งกรรมการต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจําทุกปี โดยกรรมการทีมีส่วนได้
เสี ยจะไม่ออกเสี ยงและไม่อยูร่ ่ วมในการพิจารณาวาระนี)
รวมถึงบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเป็ นกรรมการเป็ นประจําทุกปี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน
- เดือนมกราคมของทุกปี ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ และประกาศเผยแพร่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
1. ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผูเ้ กียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพือให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั ฯ หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั)งทีมีการแต่งตั)งคณะกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิ จและแนวทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพือให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ซือสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
สําหรับผูบ้ ริ หารทีได้รับการกําหนดให้เป็ นบุคคลากรทีจะสื บทอดตําแหน่ง นอกจากจะต้องเป็ นผูท้ ีพร้อมด้วยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การทํางานในสายงานทีเหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู ้ประสบการการณ์ดว้ ยการหมุนเวียนปฏิบตั ิงาน
นโยบายกํากับกิจการทีดี (ฉบับทบทวนตามมาตรฐาน CG 2017)
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ในหน่วยงานอืนทีเกียวข้องและเข้ารับการอบรมตามหลักสู ตรการฝึ กอบรมทีจําเป็ นเพิมเติม เพือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปฏิบตั ิ
หน้าทีในตําแหน่งทีสูงขึ)นไปในอนาคตและเพือให้มีการส่งมอบงานเป็ นไปอย่างราบรื นและการบริ หารงานอย่างต่อเนือง
สําหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ มีการวางระบบด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุ ม
ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั)งในด้านกระบวนการสรรหาเพือให้ได้บุคคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงานสําหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบตั ิงาน
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเป็ นเครื องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคคลากรอืนๆทุกระดับปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรและ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึงรวมถึง
1. ได้พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที เป็ นเงิ นเดื อน ผลการดําเนิ นงานระยะสั)น เช่น โบนัส ค่าบริ หารตาม
ผลงานและระยะยาว เช่น การเป็ นผูบ้ ริ หารหน่วยธุรกิจและได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสม
2. ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรม และคํานึงถึงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
3. กําหนดนโยบายการประเมินผลการทํางานและได้สือสารให้เป็ นทีรับทราบทัวทั)งองค์กร
4. กรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
5. คณะกรรมการให้การเห็ นชอบในหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุ มตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติ ดตามให้ประธานเจ้าหน้าที บริ หารประเมิ นผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับหลักการประเมิ น
ดังกล่าว
6. คณะกรรมการมีส่วนในการกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั)งองค์กร
โครงสร้ างการถือหุ้นและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ทาํ ความเข้าใจโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ทีอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
และไม่มีการตกลงภายในกิจการครอบครัวซึงจะมีผลต่ออํานาจในการควบคุมบริ หารจัดการกิจการอย่างมีนยั สําคัญและในภายหน้าถ้า
หากมีการตกลงภายในกิจการครอบครัวคณะกรรมการก็จะมีส่วนในการดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงเหล่านั)นเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที
ของคณะกรรมการหรื อความขัดแย้งในการเลือกผูเ้ หมาะสมในการสื บทอดตําแหน่ง และกรรมการถือเป็ นหน้าทีต้องเปิ ดเผยข้อมูลถ้ามี
การทําข้อตกลงดังกล่าว
การติดตามและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการได้ติดตามดู แลการบริ หารและพัฒ นาบุ คลากรให้มีข นาดของพนัก งาน ความรู ้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจทีเหมาะสมโดยการกํากับดูแลให้มี
1. ติดตามการบริ หารของฝ่ ายจัดการให้มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธิOขององคกร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู ้ความสามารถแรงจูงใจทีเหมาะสมและได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพือรักษาบุคลลากรทีมีความสามารถ
ขององค์กรไว้
2. กํากับดูแลให้มีการจัดตั)งกองทุนสํารองเลี)ยงชีพ หรื อ กลไกอืนเพือดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการ
เกษี ยณ รวมทั)ง สนับ สนุ น ให้พ นัก งานมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัก การการเงิ น การเลื อ กนโยบายการลงทุ น ที
สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี ยง

หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ส่ งเสริ ม นวั ตกรรมและการประกอบธุ รกิจอย่ างมี ค วามรั บผิ ด ชอบ (Nature Innovation and
Responsible Business
คณะกรรมการให้ ค วามสํา คัญ และสนับ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมที ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคุ ม ไปกับ การสร้ า ง
คุณประโยชน์ต่ลูกค้า หรื อผูเ้ กียวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญ ดังนี)
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1. คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทีส่งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่ วน
หนึงในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงานการติดตามผลการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการได้ส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมเพือเพิมคุ ณค่ าให้กิจการตามสภาพปั จจัย แวดล้อมที เปลี ยนแปลงอยู่เสมอ
ครอบคลุมรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสิ นค้าและบริ การ การวิจยั การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน รวมทั)งการร่ วมมือกับคู่คา้
โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที ตามหลักปฏิ บัติเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายอย่ างยังยืน ดังนี)
1. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
2. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม สะท้อนอยูใ่ นแผนการ
ดําเนินงาน (Operational plan)
3. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการจัดสรรและจัดการทรัยพากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain)
4. กํากับดูแลและบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ รวมทั)งดูแลให้มีการนํามาใช้เพือ
เพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดแนวทางการควบคุมภายในเพือป้ องกันและ
ลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึ)น อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเกียวข้อง โดยกรรมการมีส่วน
ร่ วมในการกํากับดูแลบริ หารความเสี ยงดังนี)
1. กํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี ยงและควบคุมภายใน และอนุมตั ิและทบทวนนโยบายบริ หารความเสี ยงและ
วิเคราะห์ความเสี ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั)ง
2. แต่งตั)งคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงทีสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีความเป็ นอิสระ
3. กํากับดูแลและบริ หารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ กรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
4. กํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันภายในบริ ษทั ฯ
5. กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกลไกในการรับเรื องร้องเรี ยนและแนวทางในการดําเนินการทีเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชื อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที ดี โดยมีการเปิ ดเผยสารสนเทศสําคัญที มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนหรื อต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเพือให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน
ทัวไปได้รับทราบข่าวสารทีสําคัญอย่างรวดเร็ วเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริ ษทั ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาโปร่ งใส และเป็ นไป
ตามเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด โดยผ่านช่อทางทีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั)งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี)
1. กํากับดูแลให้มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
2. กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี)
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3. กํากับดูแลให้บริ ษทั มีแผนงานในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน หรื อ แผนงานในการบริ หารจัดการ ในกรณี บริ ษทั ประสบปั ญหา
หรื อมีแนวโน้มจะทีจะประสบปั ญหาทางการเงิน
4. จัดให้มีหน่ วยนักลงทุ นสัมพันธ์ เพือเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศต่อสาธารณะในเวลาที เหมาะสมและข้อมูลที ถูกต้องและมี
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
5. ส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
6. ส่งเสริ มให้มีการจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholder)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิOและมีหน้าทีดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ทั)งผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่รายย่อย ในฐานะผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ งเป็ นเจ้าของบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูและกิจการทีดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ งเป็ นทียอมรับ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั มีหน้าทีสําคัญตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี)
1. กํากับดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญของบริ ษทั ฯ
2. กํากับดูแลให้การดําเนินการเพือการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั)งก่อนวันประชุม วันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดําเนิ นการการ
ประชุมด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใสและมีประสิ ทธิภาพ
3. กํากับดูแลให้การเปิ ดเผยมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ฉบันนี) ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั)งที 4/2562
วันที 8 สิ งหาคม 2562 และให้ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิ ม (ADB-2017-01) ให้เป็ นแนวปฏิ บตั ิในการทํางานต่อกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ ตั)งแต่วนั ที 15 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป

นายหวัง วนาไพรสณฑ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
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