การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการปรับปรุ งหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน จากเดิม 5 หมวด (CG Principles 2555) เป็ น 8 หมวด (Corporate Governance Code
for listed companies 2017) โดยหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวได้มุ่งเน้นเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนื อจากการ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุนแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ควรมีการกากับดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีผล
ประกอบการที่ดีอย่างยัง่ ยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้
เสี ย สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนา และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้เป็ นอย่างดี โดยมีหลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั 8 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูง และการบริ หารบุคลากร
5. ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วม และการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
โดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี และใช้ดุลย
พินิจพิจารณานาหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้นไปปรับใช้ให้เกิ ดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืนต่อไป

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีมาอย่างต่อเนื่ อง มีการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่น ในจรรยาบรรณธุ ร กิ จ มี ค วามมุ่ ง หวัง ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส มี
ประสิ ทธิภาพ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า ที่ตอ้ งกากับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี อันจะนาไปสู่ การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้ และมีผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว

แนวปฏิบัติ
ถึงแม้บริ ษทั ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด นอกเหนือจาก คณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเสมอมา จึงมีการกาหนดแนวทางที่ชดั เจน และให้ความเป็ น
อิสระ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และดาเนิ นการปรับปรุ งเรื่ องการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั มาอย่างต่อเนื่ อง
ภายใต้คาแนะนาของกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร และกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา และนาเสนอนโยบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่ออนุ มตั ิให้บริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย รวมถึงการนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ สาหรับหลักเกณฑ์ในเรื่ องใด ที่ยงั

ไม่ได้มีการกาหนดเป็ นนโยบาย หรื อยังไม่ได้นามาปฏิบตั ิ ฝ่ ายจัดการจะรายงานให้กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในความเป็ นเจ้าของ ซึ่งมีสิทธิในการตัดสิ นใจใน
เรื่ องสาคัญของบริ ษทั บริ ษทั จึ งได้ส่ง เสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ใช้สิ ทธิ ของตน และได้รับการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ข้ นั พื้น ฐานโดย
ดาเนิ นการให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารของบริ ษทั ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น
และซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินกาไร การอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการ การ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญอันมีผลต่อทิศทางในการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นต้น โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิออกเสี ยงตามจานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และไม่มี
หุน้ ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
นอกเหนื อจากบริ ษทั จะส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานแล้ว บริ ษทั ยังมีนโยบายในการส่ งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมดังนี้
1. บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูลที่ สาคัญ จาเป็ นสาหรับผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดย
เปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั พร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่ องที่เสนอมานั้นไว้อย่างละเอียด
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
3. บริ ษทั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน โดย
เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์บริ ษทั
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม
4. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอคาถาม และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
6. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ง
ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดทิศทางการออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิ ชย์กาหนด โดยบริ ษทั ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อน
เข้าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ไปพร้อมหนังสื อนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการอิสระที่
บริ ษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นกรรมการอิ สระที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระพิจารณาเลื อกตั้ง

กรรมการไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ต (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ ือ
หุ ้นแต่ละรายที่ ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบี ยนเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทาให้ข้ นั ตอนการ
ลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีจุดตรวจเอกสาร กรณี รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม
แทน และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้บริ การ พร้อมเจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวก โดยบริ ษทั เปิ ดรับลงทะเบี ยนก่อนเริ่ ม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
8. ก่อนเริ่ มการประชุม ฝ่ ายกฎหมายได้ช้ ีแจงรายละเอียดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และการแจ้งผลการ
นับคะแนนในการประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
8.1 กาหนดให้การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือโดยให้นบั หนึ่งหุน้ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ
8.2 บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนในทุกวาระที่ตอ้ งมีการลงมติ เพื่อความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงชูมือ และลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะโดยระบุความประสงค์มาด้วยตนเอง บริ ษทั จะดาเนินการลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุความประสงค์มาด้วยตนเองตามหนังสื อมอบฉันทะ
8.3 สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็ จสิ้ น
การลงคะแนนในแต่ละวาระ หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนน และเพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เมื่อผลการตรวจนับคะแนนเป็ นที่เรี ยบร้อยก็จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบรายละอียดผลการนับคะแนนในทันที
9. บริ ษทั มีตวั แทนของผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ และตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
เข้าร่ วมสังเกตุการณ์ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
10.ในระหว่างประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามใน
วาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ และได้จดั เตรี ยมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้คาตอบด้วย
11.ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวน
หลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุ ง เทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250 และมีการดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิม่ เติมในเรื่ องที่มีความสนใจก่อนปิ ดประชุม
12.บริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็ จสิ้นการประชุม

13.บริ ษทั มีการบันทึกรายงานการประชุมในข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน ตลอดจนข้อซักถามต่างๆ ในที่ประชุม และมีการ
จัดท ารายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่ว นั ประชุ ม และได้ส่ งให้ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายทุกกลุ่มได้รับ
สิ ทธิ และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม บริ ษทั จึงมีมาตรการดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานของบริ ษทั
2. บริ ษทั ได้ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุ ้นในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ดว้ ยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริ ษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนตนเองได้
โดยใช้ห นัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ข. ตามแบบที่ ก รมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ก าหนด ทั้ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึ ง เอกสารและหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ ม ต้อ งแสดงก่ อนเข้า ร่ วมประชุ ม วิธี ก ารมอบฉันทะ การ
ลงทะเบี ยน ซึ่ งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งมี การเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ บริ ษทั จึงกาหนดแนวทางการ
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมทั้งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 1 วันทาการซื้อขายด้วย
4. บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มมีส่วนในการสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถ
สร้างกาไร สร้างความสาเร็ จให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว บริ ษทั จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยไว้ดงั นี้

1) ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งสิ ทธิข้นั พื้นฐาน และเพิ่มเติมดังที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และหมวด 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียมกันไว้แล้ว

2) พนักงาน
- บริ ษทั มีนโยบายในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยมีการดูแลด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่
ทางาน รวมถึงบ้านพักสาหรับพนักงานในโรงงานสาขาต่างจังหวัด โดย
1. จัดหายามดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ติดป้ ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และมีบทลงโทษผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. วางระเบียบเรื่ องการทาความสะอาดบริ เวณบ้านพัก การจัดการขยะมูลฝอย
- บริ ษ ัท ให้ ค วามส าคัญ ด้า นการพัฒ นาบุ ค ลากร โดยมี แ ผนพัฒ นาอบรมพนัก งานทุ ก ระดับ ชั้น เพื่ อ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงส่งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการทางาน มีการทางานแบบเป็ นทีม มี
ความรู ้สึกร่ วมว่าตนเองเป็ นเสมือนเจ้าของกิจการอย่างเป็ นรู ปธรรมในทุกมิติ (Self-Belonging) ซึ่งบริ ษทั ได้จดั เป็ นกิจกรรม
ประจาปี ทุกปี มาอย่างต่อเนื่ อง มีการพบปะระหว่างพนักงานในสาขาต่างๆ มีถว้ ยรางวัลและ เงินรางวัลมอบให้แก่โรงงาน
สาขาที่สามารถทาคะแนนในหมวดต่างๆ ที่กาหนดไว้ได้เป็ นอย่างดีเลิศ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของบริ ษทั
- การให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมตามศักยภาพ และไม่นอ้ ยกว่ากฎหมายแรงงานกาหนด โดยมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานทุกๆ 6 เดือน และบริ ษทั มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน
หรื อบิ ดามารดาหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรม ประกันอุบตั ิเหตุ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน บ้านพักพนักงาน การให้โบนัสโดย
พิจารณาตามผลประกอบการของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายบุคคล
- บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของพนักงานทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
- การกากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด การส่ งเสริ มให้
พนักงานไม่กระทาการใดๆอันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนส่ งเสริ มให้พนักงานมีแนวทางการ
ดาเนินงานและปฏิบตั ิหน้าที่โดยสุจริ ตไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

3) ลูกค้ า
- บริ ษทั ให้ความสาคัญกับลูกค้าด้วยความจริ งใจ เต็มใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจ และได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดในสิ นค้า
และบริ การของบริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะ สิ นค้า
และบริ การมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

- ส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า ในราคาที่ เป็ นธรรม พร้อมทั้งมีการบริ การที่ ครบวงจรเพื่อความ
สะดวก และรวดเร็ วในการดาเนิ นงาน ทั้งด้านการขนส่ ง และการตอกซึ่ งมีระบบการตอกให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของสภาพงาน
- ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันการณ์ต่อลูกค้า
- ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครั ด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน

4) คู่ค้า เจ้ าหนี้
- บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ผูข้ ายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทัว่ ไป โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ร่ วมกันบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย ห้ามผูใ้ ดกลัน่ แกล้ง หรื อกีดกันคู่คา้ รายใดรายหนึ่ง
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่ งใส และมีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาที่ให้ไว้ร่วมกันและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะ
เงื่อนไขการชาระเงิน
- ไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- บริ หารโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อให้
เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดีของบริ ษทั
- ปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไขการชาระคืนหนี้สินตามภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ าประกัน
และข้อตกลงอื่นๆ อย่างเคร่ งครัด
- ต้องดาเนินการแจ้งล่วงหน้าในกรณี ที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ให้เป็ นไปตามเหตุและผลที่จะสามารถดาเนินการได้

5) คู่แข่ งทางการค้ า
- ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและสุ จริ ตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส ไม่เอา
เปรี ยบคู่แข่งด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
- ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่ง
- ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริ ง
- สนับสนุนและส่งเสริ มให้เกิดการค้า การแข่งขันอย่างเสรี

6) สั งคม ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
- บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม มุ่งสนับสนุนกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
เสริ มสร้างประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชน
- ส่ งเสริ มและปลูกฝั งจิตสานึ กของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและชุมชนให้กบั พนักงานทุกระดับ ส่ งเสริ มให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนรณรงค์อนุรักษ์ให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- พัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมทุกกิจกรรมของบริ ษทั เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

7) จรรยาบรรณว่าด้ วยทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั มีนโยบายห้ามการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท เพื่อป้ องกันปั ญหา
ที่อาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง โดยห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงานนาซอฟท์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมา
ใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิ ทธิ์มาใช้ดว้ ยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์น้ นั ๆ

8) นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต และการคอร์ รัปชั่ น
โปรดดูรายละเอียดใน www.scp.co.th > เกี่ยวกับเรา > การกากับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษ ัทตระหนัก ถึ ง การกากับดู แลกิ จ การที่ ดี มี ก ารเปิ ดเผยข้อมูล สาคัญ ต่อสาธารณชนอย่างถู กต้องครบถ้ว น
โปร่ งใส ทันเวลา และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดผ่านช่องทางที่ ผลู ้ งทุนและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา บริ ษทั ยึดถือปฏิ บตั ิตามกฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ ที่ กาหนดโดย ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯและหน่ วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่ งครัด มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ และมีการจัดทารายงานทางการเงิ น และ
รายงานอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการ
ลงทุน และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุนแล้ว บริ ษทั ยังมุ่งหวังสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน มีความสามารถในการ
แข่งขัน และมีผลประกอบการทีดีอย่างยัง่ ยืน
ในด้านความสัมพันธ์กบั นักลงทุน บริ ษทั มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น และนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลอื่นๆ ที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งนี้ สามารถ
ติดต่อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คุ ณดวงดาว สุ ขะวณิ ช หมายเลขโทรศัพท์ 0-2711-5134 ต่อ 124 หรื อ E-mail :
investor_relation@scp.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน กรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 คน คือ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการบริ ษทั เป็ น
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์การหลากหลายด้าน และมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจของบริ ษทั โดยร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งในการวางแผนการดาเนิ นงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการ
กาหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผล
การปฏิ บัติงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้อย่างเป็ นอิ สระ โดยกรรมการของบริ ษทั มี รายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายพงศ์โพยม
วาศภูติ
ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายบุญเกื้อ
ลิ่มสื บเชื้อ
กรรมการอิสระ
3. นายทัศนัย
อติชาติ
กรรมการอิสระ
4. นางอรุ ณี
งานทวี
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธารงค์
งานทวี
กรรมการ
6. นายศักดิ์ชาย
งานทวี
กรรมการ
7. นายกิจจา
งานทวี
กรรมการ
8. นายเอกภพ
งานทวี
กรรมการ
กรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นางอรุ ณี งานทวี, นายธารงค์ งานทวี, นายศักดิ์ชาย งานทวี, นายกิจจา งาน
ทวี และนายเอกภพ งานทวี โดยกรรมการสองท่านลงนามร่ วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสาคัญบริ ษทั

5.2 บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ดาเนิ นกิ จการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยดูแลให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวน และอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้ าหมาย และนโยบาย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริ ษทั
4. ติ ดตามดู แลการนากลยุทธ์ ไปปฏิ บัติ การวัดผลการดาเนิ นงาน โดยกาหนดให้มีการรายงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
นโยบายเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุ งการดาเนินงานของบริ ษทั
5. คณะกรรมการของบริ ษทั จะรายงานส่ วนได้เสี ยของตน หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิ จการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่ งใสในการดาเนินงาน

6. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง มีการทบทวน ติดตามผลการดาเนิ นงานตามแนวทาง
ป้ องกันความเสี่ ยง ประเมินระบบอย่างสม่าเสมอเมื่อระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง
7. ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษทั ที่ได้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
8. ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุ กคนมีจิตสานึ กในจริ ยธรรม คุ ณธรรม และปฏิ บตั ิ ตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั พร้อมทั้งกากับให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้ องกันการกระทา
ผิดกฎหมาย
9. ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ตามสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้
สิ ทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้
และทันเวลา
10.ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กากับดูแลให้มีแนวทางการดาเนินการที่ชดั เจนสาหรับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และเปิ ดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรี ยนกับคณะกรรมการได้โดยตรง
11.พิจารณาแผนพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารระดับสู งและแผนสื บทอดกรรมการผูจ้ ัดการ และกากับ ดู แลให้มี การประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงาน
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
12.ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยมี ท้ ัง การประเมิ น การปฏิ บัติง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยรวม และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล
13.กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั อย่างโปร่ งใส และมีการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอย่างเหมาะสม
14.เข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในกรณี มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริ ษทั ที่ไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ หรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

5.3 บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการบริ หาร และดูแลให้กรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั สามารถตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบ
วาระ ข้อบังคับบริ ษ ทั และกฎหมาย จัดสรรเวลาอย่างพอเพียง ส่ งเสริ มให้กรรมการทุกคนได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นอย่างอิสระ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย สรุ ปมติและสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างชัดเจน
รวมถึงการกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่มีกรรมการที่มาจากฝ่ ายจัดการในกรณี ที่จาเป็ น
3. เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิ ดโอกาสใหผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็ นอย่างเท่าเที ยมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เหมาะสม และโปร่ งใส
4. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการและฝ่ ายจัดการ สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ หารและฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย และแผนงาน
5. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใส ในกรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั พร้อมทั้งสนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั
7. กากับดู แลให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติห น้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยรวม กรรมการบริ ษทั รายบุ คคล และ
กรรมการชุดย่อย เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ และเสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถของกรรมการ
ต่อไป

5.4 อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุ มตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
บริ ษทั ขอบเขตความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งการกาหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง แผนงบประมาณ และแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปี การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการ
กาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการทาหน้าที่บริ หารงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานที่ วางไว้ ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจึ งเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกากับดูแลเชิ งนโยบายกับการ
บริ หารงานมีความชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังเป็ นผูก้ าหนดการสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงด้วย

5.5 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 14 กล่าวคือ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษทั มหาชน จากัด นั้น
ให้จับฉลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง และข้อ 15

กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการของบริ ษทั มีจานวน 8 คน ในหลักปฏิ บตั ิจะเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั และจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

5.6 นโยบายการดารงตาแหน่ งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั กาหนดนโยบายให้กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนได้รวมไม่เกิ น 5 แห่ ง
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้เต็มที่ อย่างมีประสิ ทธภาพ ทั้งนี้ ในการดารงตาแหน่ งใน
สถาบันภายนอกบริ ษทั ของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ หรื อแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
และไม่เป็ นการใช้เวลาอันก่อให้เกิดผลเสี ยแก่บริ ษทั

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
บริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ หาร โดยมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (SelfAssessment) เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้กรรมการทุกคนประเมิน หลังจากนั้น
เลขานุการบริ ษทั จะสรุ ปผลและนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบต่อไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทา
หน้าที่ ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ผลการ
ประเมินในทุกข้อหัวออกมาในเกณฑ์ที่ดี เป็ นที่พึงพอใจ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ หารประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็ นผูน้ า การกาหนดกล
ยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั
ภายนอก การบริ หารงานและความสัม พัน ธ์กับ บุ คลากร การสื บทอดต าแหน่ ง ความรู ้ ด้า นผลิ ตภัณฑ์แ ละบริ ก าร และ
คุณลักษณะส่วนตัว ผลการประเมินในทุกหัวข้อออกมาในเกณฑ์ที่ดี เป็ นที่พึงพอใจ
ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ หารจะเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป

5.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ค่ าตอบแทนกรรมการบริหาร
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ หารสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน ซึ่ งจะเชื่อมโยงถึงผล
การดาเนิ นงานของบริ ษ ัท และผลการประเมิ นการปฏิ บัติงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนด้วย ถึ งแม้บริ ษทั จะยังไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึ้ นมาเป็ นผูก้ ลัน่ กรองในเรื่ องนี้ โดยตรงก็ตาม แต่บริ ษทั ก็ใช้ดุลยพินิ จ
พิจารณากลัน่ กรองในการกาหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดี ยวกันและสู งพอที่ จะดูแล
รักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกิจกรรมที่ จะช่วยเพิ่มพูนความรู ้ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ในปี 2561 มีการอบรมสัมมนาในหลักสู ตรต่างๆ เช่น “พร้อมรั บการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : upcoming changes to your financial reporting” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
เป็ นต้น

5.10 การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่
บริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิ เทศน์สาหรั บกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผู ้
ประสานงานในเรื่ องการจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูลให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ ยวกับบริ ษทั ภาพรวมธุ รกิ จ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อานาจ
หน้าที่ กรรมการบริ ษทั กาหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมร่ วมกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ต่อไป

5.11 แผนการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั กาหนดแผนในการสื บทอดตาแหน่งในระดับบริ หาร และตาแหน่งในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก นอกจากคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทางานในสาย
งานที่ เหมาะสมแล้ว ยังมีการเตรี ยมความพร้อมโดยมีแผนในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่ จาเป็ นเพื่อสื บ
ทอดงานในตาแหน่งที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องเป็ นอย่างดี

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการได้แ ต่ งตั้งให้ นางอรุ ณี งานทวี เป็ นกรรมการบริ หาร-กรรมการผูจ้ ัดการ โดยมี อานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) กาหนดแนวนโยบายในการบริ หารและการดาเนินธุรกิจ หรื อการดาเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั
2) พิจารณาอนุมตั ิระเบียบ คาสัง่ ข้อบังคับของบริ ษทั
3) ควบคุม ดูแลกิจการทั้งปวงของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมติและนโยบายของบริ ษทั
4) อนุมตั ิขอ้ เสนอของคณะทางานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั

5) ศึกษาความเป็ นไปได้และการลงทุนในโครงการใหม่ และมีอานาจอนุมตั ิตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
6) มีอานาจอนุมตั ิ แต่งตั้ง ปลด ลงโทษทางวินยั กาหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ
รวมทั้งค่าใช้จ่าย และสิ่ งอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั
7) ให้คาแนะนา คาปรึ กษา แก่คณะทางาน ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงานจนสาเร็จลุล่วงเป็ นอย่างดี
8) มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลใดๆ ให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของกรรมการ บริ หาร หรื อมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคล หรื อคณะบุคคลดังกล่าว มีอานาจดาเนินการตามที่กรรมการบริ หารเห็นสมควร และมีอานาจ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนั้นๆ ได้
9) ดาเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
*อานาจอนุมตั ิที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้น การอนุมตั ิเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดในขณะนี้
เนื่ องจากได้พิจารณาแล้วว่า บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก การบริ หารงานไม่มีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใด
ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมีการพิจารณาทบทวนหากบริ ษทั มีการขยายงานเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คนดังนี้
1. นายพงศ์โพยม
วาศภูติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญเกื้อ
ลิ่มสื บเชื้อ*
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทัศนัย
อติชาติ
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของตนโดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้ าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ (ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
6.9 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/1 กาหนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดาเนินการในนามบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 3/2551 คณะกรรมการจึ งได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนิ ตยา ชู นวลศรี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ จบการศึ กษาด้านบัญชี มาทาหน้าที่ ใน
ตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป

ขอบเขตหน้ าทีข่ องเลขานุการบริษัท
1. ให้ขอ้ แนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อควรปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
บริ ษทั ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ให้ขอ้ มูลแก่คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี

5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. จัดทาและเก็บรักษาทะเบี ยนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7. ดาเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตามข้อกาหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และส่งสาเนาให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
9. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
10. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น และข่าวสารของบริ ษทั และเป็ นสื่ อกลาง
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
11. ติดตามกฎหมายข้อกาหนด และข้อพึงปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
12. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
1. การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิ จารณาสรรหากรรมการที่ มีค วามเป็ นอิ สระโดยเป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติเหมาะสมทั้ง ด้านทักษะ
ประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่ งเทียบเท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปั จจุบนั และก่อนเป็ น
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่รวมกรณี เคยเป็ นข้าราชการ ที่ ปรึ กษาของส่ วนข้าราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุม
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

4.1 ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชีตน้ สังกัด
4.2 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึง
การไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ
อื่นๆ
4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีส่วนได้เสี ย จากการทาธุรกรรมทางการค้าหรื อธุรกิจ
ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ บริ การ หรื อรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิ นบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ที่ มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรื อตั้งแต่ 3% ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
5) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6) ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ ้นเกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ ไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ภายหลังได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามคุณสมบัติขอ้ 1) ถึง 7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการ
บริ ษทั ที่ครบกาหนดออกตามวาระ หรื อในกรณี อื่นๆ โดยเป็ นบุคคลที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่ โปร่ งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิธีการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดวิธีการสรรหาไว้ดงั ต่อไปนี้

1) สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่วา่ งลง
2) พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอ ตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อเป็ นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
3) นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้ง (กรณี เป็ นตาแหน่งที่วา่ งลงเฉพาะกาล)
4) พิจารณานาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการจะเป็ นผูส้ รรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หารจัดการ และมีความเข้าใจในธุรกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
ประวัติการทางานที่ โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่ ส่งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนิ นงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี สาหรับผูบ้ ริ หารระดับฝ่ ายขึ้นไป ฝ่ ายจัดการจะนาเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั นี้

นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริ ษทั ทราบ
อย่างน้อย 1 วันทาการซื้ อขาย เพื่อทาการบันทึ กการเปลี่ ยนแปลง และสรุ ปการถื อครองหลักทรั พย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบข้อมูล

มาตรการเกีย่ วกับการดูแลรักษาข้ อมูลภายใน
- บริ ษทั มีการกาหนดและจากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยผูม้ ีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นๆ ทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
- บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเปิ ดเผยความลับของบริ ษทั แก่บุคคลภายนอก หรื อใช้ตาแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หากฝ่ าฝื นว่ามีความผิดทางวินยั

- บริ ษทั มีการนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุมในการป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของ
บริ ษทั โดยกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั พนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนาหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี
2560 มาปรับใช้ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั แล้วเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับหลักปฏิบตั ิที่ยงั ไม่สามารถนามาปรับใช้ (มีการ
บันทึกเหตุผลไว้เป็ นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว) มีดงั ต่อไปนี้
1. การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการ
ให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้ดีกว่า
2. คณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 ของ
กรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลคนละคน
กัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ มีความอิสระเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. บริ ษทั ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดนอกเหนื อจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่ องจากคณะ กรรมการได้
พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่า บริ ษ ัท เป็ นองค์ก รที่ ไ ม่ ไ ด้มี ข นาดใหญ่ โครงสร้ า งในการบริ ห ารด าเนิ น งานไม่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน การบริ หารงานดาเนิ นงานมีความลงตัว ไม่ได้ก่อให้เกิ ดอุปสรรคต่อการบริ หารดาเนิ นงาน อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการได้มีการทบทวนประเด็นนี้ซ่ ึงเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี

