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ค าน า 

 

 

บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะท าให้เกิดความเช่ือมัน่กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต
อยา่งยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ี
ชดัเจน และกระจายการปฏิบตัิไปสู่พนกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการอย่างแท้จริง และท าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะ
ยาวและอยา่งยัง่ยืน   
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น  ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท  สิทธิใน
การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  การ
อนมุตัิธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ของบริษัท 
เป็นต้น  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษัทจะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ หรือเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนั
ก่อนวนัประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทัง้นี ้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 30 วนัก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผย
ดงักลา่วผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะนกัลงทุนสถาบนั   ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ  เข้าร่วม
ประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบริษัทได้ จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

4. ก่อนวันประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจ าปี เสนอช่ือผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อซกัถามเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนั
ประชมุ   

5. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ค าถามใน
วาระตา่งๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารท่ี เก่ียวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ใน
รายงานการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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6. ในการประชมุเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละคน ซึง่ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง ซึง่จะท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

7. ภายหลงัการประชมุแล้วเสร็จบริษัทจะจดัท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วนัหลงัการ
ประชมุ 

หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะกับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารง  
ต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรือ คณุสมบัติ 
และการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคดั
สรรบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทเพ่ือพิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอรายช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นเดียวกนัหรือหลายรายรวมกนัได้ 
2. มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 200,000 หุ้น  
3. ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนตามท่ีก าหนดในข้อ 2 ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอรายช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในการด าเนินการประชมุแตล่ะครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ี
ประชมุจะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  โดย
ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุม
โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนการตดัสินใจ 

บริษัทก ากบัดูแลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่น
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บ
รักษาข้อมลูภายในของบริษัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบั  และ/
หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ  และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่บริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมลู



 
6 

ภายในของบริษัทต้องไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม  (เช่น 
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลงั
การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอย่างน้อย 3 วนั 

บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท และบทก าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผู้บริหาร มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ควรแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั
ก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้  หรือน าไปเปิดเผย
จนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็น
หนงัสือ การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี 
เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทได้ยดึหลกัการในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และได้ก าหนดแนวทางการจดัการเร่ืองการมีส่วน
ได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือ
ออกเสียงในเร่ืองนัน้ๆ  รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าร่วม
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่มี
สว่นได้เสียในเร่ืองใดไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร  และ
พนกังานของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดย บริษัท
ตระหนกัดีวา่การสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการ  พฒันาธุรกิจ
ของบริษัท   ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการ
ดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ค านงึถงึสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี  ้ 

 ผู้ถือหุ้น: ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการ
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เจริญเติบโตของบริษัทอย่างยัง่ยืน เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ยึดมัน่
การด าเนินธุรกิจ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 พนักงาน: ปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ เช่น กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ การประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุและการพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
และเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  ดงันัน้ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจใน
คณุภาพชีวิต ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพ และความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมการ
ท างาน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั 

 ลูกค้า: มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยลกูค้าจะต้อง
ได้รับสินค้า/บริการท่ีดี มีคณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการ
ให้ สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลกูค้าอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมลูของ
ลกูค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 คู่ค้าและเจ้าหนี:้ ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกติกาท่ีก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
ตลอดจนการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะคดัเลือกคู่ค้ามีหลกัการและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกนั  อีกทัง้มีการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม รวมถงึการช าระคืนตามก าหนดเวลา การดแูล
หลกัทรัพย์ค า้ประกนัและเง่ือนไขอื่นๆ ตามข้อสญัญาอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคูค้่าและเจ้าหนีล้ว่งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา และร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

 คู่แข่ง: ปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนั
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอย่างเสมอภาคกนั  ไม่กีดกนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่
ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือ
มีการกระท าการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่การแข่งขนั 

 ภาครัฐ: ให้ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านงึถงึความซื่อสตัย์สจุริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ี หรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ
บริหารจดัการที่ดี รวมทัง้ตอ่ต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัท 

 สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม : มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมี
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ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิงานและการตดัสินใจด าเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์
และการประกอบธุรกิจของบริษัททกุอย่างถกูต้องและสอดคล้องกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานตา่งๆ ตลอดจนสง่เสริม
ให้พนักงานมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ตา่งๆ กบัชมุชนท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางในการป้องกนัและจดัการกบัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึน้
หรือได้เกิดขึน้ภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลัก
กฎหมายควบคูก่นัไป   อีกทัง้บริษัทได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสีย และนกัลงทนุสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
หรือเบาะแสใดๆ เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการ
ผิดจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท  ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาง Email Address: 
chairman_auditcom@uac.co.th หรือเข้า Website ของบริษัท และ Click ท่ี Icon: ส่งอีเมล์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ  
โดยรายละเอียดผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคญัในการสง่เสริมและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง  บริษัทให้ความส าคญักับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานเพ่ือเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท  และมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่ง
มุง่เน้นการจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคณุภาพ ส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน
การแข่งขนั โดยให้พนกังานถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้การรายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website 
ของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีสว่นได้เสีย โดยจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี และทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น าเสนอรายงานดงักล่าวต่อ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มีการจดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท  เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยังมีไม่มากนกั จึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

mailto:chairman_auditcom@uac.co.th
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และกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น ผู้สื่อข่าว รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นท่ี
เก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี  ้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ท่ีมีความหลากหลายทัง้ด้านความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยไมจ่ ากดัเพศและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน  โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มีบทบาทส าคญัในการก ากบั
ดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้การก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการก าหนดข้อจ ากัดในการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย
ก าหนดให้กรรมการแตล่ะคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท เพ่ือให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแตไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท าให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน   
บริษัทมีนโยบายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี  ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท
อาจพิจารณาตอ่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน (โดย 3 คน ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 3 คน คือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 1 คน และรองกรรมการผู้จดัการ 2 คน   ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 
จ านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จบัสลากว่าผู้ ใด จะ
ออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง    อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่คณะกรรมการชุดย่อย
ดงักลา่วมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะท า
การประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจ าทกุปี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ า ทัง้นี ้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจน และมีการ
ถ่วงดลุอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนด เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ 
และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัด
ประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ดแูลและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของท่ีประชมุดงักลา่ว รวมทัง้ท าหน้าท่ีจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั
ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสยัทศัน์
และภารกิจ กลยทุธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย และแผน
ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อย
ทกุๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั 
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล  และการ 
บริหารงานประจ าวนัออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการถูก
เลือกตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ เป็นผู้น าและมีสว่นส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ด้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แตใ่ห้การสนบัสนุน
และค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม ่าเสมอ 
ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2553 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการเป็นผู้ พิจารณาทบทวนนโยบายและติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ   อีกทัง้บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีให้ถกูต้องตรงกนั เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด 

จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นธรรม และได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็น
ลายลักษณ์อกัษร เพ่ือให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ค านึงถึงสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ  โดยจรรยาบรรณดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
คา่นิยม และแนวทางปฏิบตัิงานท่ีพนกังานทกุคนพงึปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่งๆ 
ได้แก่ การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การใช้ข้อมลูภายในและการ
รักษา ข้อมลูอนัเป็นความลบั ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อ 
พนกังาน และความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย   
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ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตัง้แต่การปฐมนิเทศเมื่อเร่ิมเข้า
ท างาน  รวมถงึสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอย่างต่อเน่ือง  โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ
ผ่านหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้  และควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัให้
บริษัททราบถึงความสมัพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว  และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ 
ก าหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับ
บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-
1) ด้วย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึง่หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหารหรือ หน่วยงานท่ี
ได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง  และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการป้องกนัไมใ่ห้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลเุป้าหมาย
ตามท่ีตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไมใ่ห้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทจุริตประพฤติมิชอบช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถกูต้องน่าเช่ือถือ ช่วยให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้
ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้ บริหารในเร่ืองต่างๆ ไว้เป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่าง เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี  
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  รวมทัง้ได้จัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ด้านการ 
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการ
จดัการความเสี่ยง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการท่ีผิดปกติ    ทัง้นี ้บริษัทจะท าการว่าจ้าง
บริษัทท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เพ่ือท าหน้าท่ี เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี  ผู้ ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวาง ไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้ รับผิดชอบก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมทัง้องค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี สามารถ
ยอมรับได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
นโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีหลักการก าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี  ้ โดยจดัให้มีระบบควบคมุภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมกับเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีตระหนักถึง
ความส าคญัของความเสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกนัหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัและลดความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้และในทางกลบักนัการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบดงักลา่วข้างต้นจะสง่ผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะสร้างคณุค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร
ด้วย 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบ
ทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคณุภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชีท่ี
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรือ ผู้สอบ
บญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
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ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ โดย
ส านกังานสอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาต การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีส าคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด าเนินการ
บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม ่าเสมอ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการท างานของคณะกรรมการทัง้คณะส าหรับการ
ปฏิบตัิงานในแตล่ะปี โดยการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึง่มีการแบ่งหวัข้อการประเมินออกเป็น 6 หวัข้อหลกั 
คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ีและความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร โดยจะมีการให้ข้อมลูเพ่ือเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึง่แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการจะมีการทบทวนเพ่ือความเหมาะสมในแต่ละปี และจะน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัท 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยก าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชัดเจน  น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อน
การประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่น  และมีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง
แล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนี ้บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทกุไตรมาสเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและ
ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  และมีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้หรือเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของการประชมุทัง้ปี เพ่ือให้กรรมการแตล่ะท่านได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุม
อย่างเตม็ท่ี 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ลงมติ
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ส าหรับกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะ
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ไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ  และหากกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่าง 
รวดเร็วและครบถ้วนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงานการ
ประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม
และจดัส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีประชุม  และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบั
การประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชมุทกุคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่
มีเหตุจ าเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี  ้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น  เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความ
สนใจโดยไมม่ีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุ  

5.4 ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท และ
ความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ผู้บริหารแตล่ะคน โดยอยู่ในรูปของคา่ตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และโบนสั 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน และ โบนสั ซึง่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

บริษัทใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี
แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผู้บริหารท่ีมีคณุภาพไว้ ผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึน้จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึน้  โดยจะ
พิจารณาตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความ
รับผิดชอบ และผลงานของผู้บริหารแตล่ะคน   ส าหรับการพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ บริษัทจดัให้
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มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุก ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบ
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มี
เอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยประธานกรรมการ หรือ บคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทัง้เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคคลภายใน   บริษัทจึงได้
ออกระเบียบปฏิบตัิ เพ่ือให้ กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทถือปฏิบตัิ  ดงันี ้

1. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  ไม่น าไปเปิดเผย
หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อื่นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  รวมทัง้ต้องไมท่ าการซือ้ขาย 
โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  และ/หรือเข้าท านิติกรรม
อนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 

2. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่าวก่อน
เปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท าการซือ้ขาย  โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน ก่อนท่ีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน และหลงัการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วอย่างน้อย 3 วนั 

 

ทัง้นี ้ข้อก าหนดดงักล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดดงักลา่วจะต้องถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 

 


