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บทน า 

 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะน าไปสู่
ความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ กระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตั้งแต่พนกังาน นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ 
จึงเห็นควรใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการข้ึน โดยยึดหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าด าเนินการด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎเกณฑ ์
ขอ้บังคบั และประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายหลงัจากท่ีบริษทัเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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หลกัปฏิบัต ิ1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการ
อย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวอ้ย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและหน้าท่ี 
ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยุทธ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น รวมทั้ งจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม และเพียงพอเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนด
ขา้งตน้  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกบัฝ่ายจดัการในการพิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปี 
และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลและติดตาม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถบรรลุผลใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด และเป็นไปตามวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ   

ในการสนบัสนุนการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการก ากบัดูแล การ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ  และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนถึงขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยจะจดัของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าบริษทัฯ ท่ีจะน าพาบริษทัฯ 
ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัให้มีกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ  พร้อมทั้งจะ
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวทุกปีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการชุดย่อยจะสามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ี สนบัสนุนการท าหนา้ท่ีวสิยัทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนด  

นอกจากน้ี เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดัท าจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ซ่ึงเคารพสิทธิผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และรายงานผลการปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  

 

หลกัปฏิบัต ิ2 : ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไป 
เพ่ือความยัง่ยืน และจะร่วมกบัฝ่ายจดัการในการก าหนดรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้ง กบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของ
บริษทัฯ โดยสนับสนุนให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบริษัทฯ อันจะเป็นผลให้เพ่ิมคุณค่าให้กับกิจการและผูถื้อหุ้น  
โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อคู่คา้ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แผนกลยทุธ์และงบประมาณ
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ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร คณะกรรมการบริษทัฯ จะก ากบัดูแลโดยจดัให้มีการทบทวน
แผนกลยทุธ์และงบประมาณประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

ในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดให้ชดัเจน และส่ือสารให้
บุคลากรในทุกระดบัของบริษทัฯ รับทราบเพ่ือให้ทุกคนด าเนินธุรกรรมในความรับผิดชอบของตนเองไปในทิศทางเดียวกนักบั
วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ  ท่ีก าหนดไว ้และท าใหบ้รรลุผลท่ีตั้งไว ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม 
กลยทุธ์และงบประมาณท่ีก าหนด รวมทั้งก ากบัดูแลการจดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญั 

 

หลกัปฏิบัต ิ3 : เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล  

การก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและ
ขนาดของบริษทัฯ และเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยอยา่งน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส  มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบ รวมทั้งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ อาทิ ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ หรือดา้นอ่ืน ๆ 
โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ แต่อยา่งใด รวมทั้งมีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ี
สะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
มิให้เป็นบุคคลเดียวกนัเพ่ือให้เกิดความชัดเจนให้ดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการ
บริหารงานประจ า โดยประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหาร   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงส่วนใหญ่มาจากกรรมการ
อิสระเพื่อท าหน้าท่ีดูแลการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ พิจารณาความหลากหลาย 
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ และพิจารณาทกัษะความเช่ียวชาญจ าเป็นท่ียงัขาด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และใช้ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย รวมทั้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
แต่ละท่าน และเพ่ือให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทั และจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในปีนั้นๆ โดยบริษทัฯ ก าหนดจะจดั
ใหมี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 7 คร้ังต่อปี   

การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร 

ภายหลังท่ีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรัพย์”) แลว้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ  
ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรายงานประจ าปี
ของบริษทัฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หากกรรมการบริษทัฯ ท่านใดมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ 
ให้กรรมการบริษัทฯ ท่านนั้ นรายงานการมีส่วนได้เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวข้องในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และให้บนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระในวาระท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของ
ผูบ้ริหารระดับสูง โดยก าหนดให้ก่อนท่ีผูบ้ริหารท่านใดจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั  ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับ
บริษทัฯ  หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และเพียง
พอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณา ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนก าหนด  ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั โดยจะ
ค านึงถึงภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแต่ละท่าน ทั้งน้ี เพ่ือสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปีส าหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีแน่นอน  
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการท างานของผู ้บริหารระดับสูง 
แต่ละท่าน ซ่ึงจะมีการช้ีแจงหลกัเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนท่ีจะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดับสูงแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประจ าปี โดย
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กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมิน เพ่ือน าผลการประเมินมาใชใ้นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที ่ 
(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน  
เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เพื่อจูงใจและรักษากรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะส้ัน 
(Short Term Incentive) 

เงินโบนสัประจ าปี เพื่อเป็นรางวลัตอบแทนตาม
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
แผนงานท่ีไดก้ าหนดไวป้ระจ าแตล่ะปี 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 
(Long Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานในรูปแบบการใหสิ้ทธ์ิ
ซ้ือหุน้ (Stock Option)* และ
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพใน
ส่วนท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบ
เพ่ิมข้ึนตามอายงุาน 

 เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 เพื่อใหผ้ลประโยชนข์องกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สอดคลอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความเติบโต
และมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซ้ือหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเม่ือมีช่วงเวลาและ
สภาพการณ์ท่ีเหมาะสม 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่าง
โปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงก าหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัส าหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัน้ี  

 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
(2) ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 
(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
(4) มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระท าท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง 
(5) ปฏิบติัหนา้ท่ี โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ 

บริษทัฯ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(6) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทัฯ หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการ

แข่งขนักบับริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 
(7) รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ใหร่ั้วไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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การก ากบัดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม   

ในการก ากบัดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม  คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดกลไกในการก ากบัดูแล
นโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมท่ีส าคัญ ๆ โดยส่งกรรมการหรือผู ้บริหารท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมนั้น ๆ  
ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัฯ จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริหารจดัการ
หรือด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัฯ และเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการแต่งตั้ งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคบัของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
สม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการ
ปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มี
การประเมินผลการปฎิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัฯ เพื่อการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เลขานุการบริษทัฯ ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 

หลกัปฏิบัต ิ4 :   สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะด าเนินการให้บริษทัฯ มีการก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร 
ซ่ึงรวมถึงกรรมการผู ้จัดการใหญ่ไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูง มีความตั้งใจในการท างาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายจะจดัให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง ให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนมีความเข้าใจ
เก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการ และจดัให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมทั้งการ
จดัให้มีการแนะน าลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและ
การด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ  ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  ทั้งน้ี คู่มือ
กรรมการของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 

- ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
- ภาระหนา้ท่ี และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
- นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูง  
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน โดยจัดสรรให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูง 
มีโอกาสเขา้ร่วมการอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ อยา่งเป็นธรรม   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะด าเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจดัหลกัสูตรพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าควบคู่ไป
กบัการเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ/เล่ือนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวิชาชีพและ
ส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมธุรกิจท่ีด าเนินการทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนาคต นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก ากบัดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ให้มีจ านวน 
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู ้จัดการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปี เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 

หลกัปฏิบัต ิ5 : ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมท่ีช่วยเพ่ิม
คุณค่าให้กบักิจการ เพ่ือรองรับสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งบริษทัฯ 
ลูกคา้ คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ค านึงถึงการพฒันาคุณภาพของ
การให้บริการ การใชพ้ลงังาน ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสงัคม  ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความสมดุลระหวา่งผลก าไร
ทางธุรกิจและการดูแลรับผิดชอบสงัคม  

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ จึงไดมี้การก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสและ
เช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้ 

พนักงาน : บริษทัฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของ
พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่าง 
ทัว่ถึงกบัพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูงให ้
คงอยู่กบับริษทัฯ เพ่ือพฒันาองค์กรต่อไป อีกทั้ งยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ รวมทั้งปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การหา้มใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

คู่ค้า : บริษทัฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการให้คู่คา้แข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั และ
คดัเลือกคู่คา้ด้วยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัฯ  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และ 
จดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าไดมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถว้น และ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษทัฯ จะเขา้ท า
ธุรกรรมกับคู่คา้ภายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้โดยทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่คา้อย่าง
เคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษทัฯ รับผิดชอบต่อลูกคา้โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ครบถว้นและครอบคลุมให้มากท่ีสุด เพ่ือมุ่งเนน้การสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ค านึงถึงการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีถูกตอ้ง
และครบถว้นแก่ลูกคา้ รวมทั้งยงัจดัให้มีช่องทางให้ลูกคา้ของบริษทัฯ สามารถแจง้ปัญหาบริการ 
ท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบับริการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษทัฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหน้ีเป็นส าคญั รวมทั้ งการช าระคืน 
เงินตน้ ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม 

: บริษทัฯ ใส่ใจและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของ
ผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ  
มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมทั้งจดัให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มและสังคม ตลอดจนส่งเสริม
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัฯ รวมทั้งดูแลใหมี้การท าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 
 

หลกัปฏิบัต ิ6 : ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้าน
การเงิน และการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยูเ่สมอ จดัให้มีการก าหนดขั้นตอนของ
อ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั ก าหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายนอก  
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ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ 

     คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสนใจ และตระหนักถึงความเส่ียงท่ีส าคญัของกิจการ และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั ทั้งความเส่ียง
ทางการเงิน ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ความเส่ียงด้านกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจของบริษัทฯ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั และจะก าหนดใหมี้การรายงานผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ   

นอกจากน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบั
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยใหก้ าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยดึถือปฏิบติัตาม 
และได้ก าหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและขอ้ร้องเรียนเพ่ือเป็นกลไกในการก ากับดูแลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบัติตาม
นโยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการอีกดว้ย 

บริษทัฯ จดัให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในองค์กร  
โดยจดัช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน
มายงับริษทัฯ ได้สะดวกตามช่องทางท่ีก าหนด โดยผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียนด้วยเจตนาท่ีสุจริตจะได้รับมาตรการ
คุม้ครองท่ีเหมาะสม โดยการป้องกนัมิใหมี้การเปิดเผยรายละเอียดของผูแ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียน  

 

หลกัปฏิบัต ิ7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลใหมี้ระบบการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศท่ีส าคญั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยบริษทัฯ จะเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัฯ จะให้ความส าคญักบัผล
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัชี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดว้ย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ และ
ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัฯ โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ
กิจการเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ จะก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนหรือกลไกในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แลว้ บริษทัฯ จะท าการ
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ  และมอบหมายให้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท าหนา้ท่ีติดต่อ
และให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประชาชนทัว่ไป ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น 
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เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ การท าโรดโชว ์(Road show) การประชุมร่วมกบันกัวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท์  เป็นตน้ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่าเทียม ตรงต่อความเป็นจริง และทนัเวลา และป้องกนัมิให้ขอ้มูลลบัหรือขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาร่ัวไหล รวมทั้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ รับทราบ และปฎิบติัตาม 
ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดท่ี้โทร. 02 502 6188 หรือท่ีอีเมล ์ir_sav@samartcorp.com 

โดยนักลงทุนสัมพนัธ์จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้น
และเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูล
ได้ ปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียเป็นท่ีตั้ง รักษาความลบัของบริษทัฯ และไม่ใช้
ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีความเป็นมืออาชีพ หมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างาน และปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซ้ือ
ขายหุน้ท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าท่ีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
บริษัทฯ ยงัได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทัว่ไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช้ีแจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูล
ต่าง ๆ  

 

หลกัปฏิบัต ิ8  : สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ  เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การลดทุน
หรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก าหนด โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระท่ีตอ้งการน าเขา้ท่ีประชุม หรือค าถามท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบัญชี  และก าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอวาระไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให ้
ผูถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
การเสนอค าถามล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีพนัธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

(1) มีการให้ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุมอยา่งครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ และละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาส
ของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ 

(2) อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
และละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น ใชส้ถานท่ีซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง 
โดยจะแนบแผนท่ีซ่ึงแสดงสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และ
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จดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งไม่มีวิธีท่ียุง่ยากในการเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติหรือมีค่าใชจ่้ายมาก
เกินไป 

(3) ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ซักถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
พร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(4) สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  

(5) ส่งเสริมให้บริษทัฯ น าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า โดยในการลงทะเบียน
เพ่ือเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่ 1 ชัว่โมง   

(6) ในการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานในท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษทัฯ จะเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตั้งค  าถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งอิสระก่อนการลง
มติในวาระใด ๆ  

(7) ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้  

(8) จดัใหมี้การลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ 

(9) บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง 
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัผลการลงคะแนน 

(10) บริษทัฯ จะจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีช่วยในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกลงในรายงานการประชุม 

(11) ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ภายในวนัท าการถดัไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้ งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และระบุรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ  

(12) จดัท ารายงานการประชุมท่ีบันทึกขอ้มูลอย่างถูกต้องและครบถว้นในสาระส าคัญ รวมทั้ งมีการ
บันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีส าคัญไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ค  าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคัญ ค าถาม ค าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะ
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยหรือ
ต่างดา้ว โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อน 
วนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 
อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมในรูปแบบเอกสารท่ีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซตใ์หก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือ 14 วนัในบางกรณี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนังสือนัดประชุม 
ได้ระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม  
พร้อมทั้งแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และประกาศ
หนงัสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพร์ายวนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 3 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

(2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของนักลงทุนสถาบนั บริษทัฯ จะพยายาม
ติดต่อกบันกัลงทุนสถาบนั เพ่ือประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม   

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น
ใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
หรือไม่ 

(4) ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดย
ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

(5) ในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม วิธีการใช้
สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละ
วาระ  

(6) ในวาระเลือกตั้ งกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ งกรรมการบริษัทฯ  
เป็นรายคน 

ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการน านโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ 
ไปปรับใชก้บัธุรกิจของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี 

 


