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นโยบายการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ดาํเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ และมีการ

กาํกบัดูแลกจิการที่ดีควบคู่กนัไป เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท รวมทั้งรักษา

สทิธต่ิางๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุและปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัท ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทและพนักงานจะมุ่งม่ันและให้ความสาํคัญกบัหลักการในการกาํกบัดูแล

กจิการที่ดีของบริษัท  มาใช้ในการดาํเนินงานดังน้ี 

1.1 ความรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจและการปฏบิัติหน้าที่ 

(Accountability and Responsibility) 

1.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่บริษัทในระยะยาว 

(Creation of long term value) 

1.3 การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกจิ และปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

(Ethical and Equitable Treatment) 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงานตรวจสอบได้ 

(Disclosure and Transparency) 

2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏบิัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ รักษาความเป็นอสิระ 

แบ่งแยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกนัอย่างชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา

กล่ันกรองงานที่มีความสาํคัญอย่างรอบคอบ 

4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และ

ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถอืได้ และทนัเวลา 

5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรักษาสทิธทิี่เท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น และช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกบัผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท 
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นอกจากน้ี บริษัทจะนํานโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

ดังต่อไปน้ี 

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เพ่ือช่วยให้บริษัทมี

ศักยภาพในการแข่งขนั ป้องกนัและขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น 

2. สร้างความเช่ือม่ันให้กบัผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อนัจะมีส่วนทาํให้เพ่ิมมูลค่า

หุ้นของบริษัท 

3. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

และเป็นการสร้างพันธะผูกพัน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้อาํนาจในขอบเขตที่กาํหนด 

4. เป็นเคร่ืองมือการวัดผลการดาํเนินงานของบริษัท และตรวจสอบการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือ

ปรับปรงุ แก้ไข การดาํเนินงานให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

บริษัทตะหนักถึงความสาํคัญของการกาํกบัดูแลกจิการที่ดีควบคู่กบัการดาํเนินธุรกจิ แสดงถึง

การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปร่งใส และการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ  
 

ทั้งน้ี นโยบายกาํกบัดูแลกจิการที่ดี จรรยาบรรณธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ที่บริษัทกาํหนดขึ้น เพ่ือเป็นหลักในการดาํเนินธุรกจิและแนวทางการดาํเนินงาน โดยมีการเผยแพร่

และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถอืเป็นแนวปฏบิัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ด

ประชาสมัพันธ ์ อนิทราเนท็ และเวบ็ไซต์ของบริษัท อกีทั้ง ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ความสาํคัญกบันโยบาย

และแนวปฏบิัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ซ่ึงการปฏบิัติตามนโยบายต่างๆ มีการติดตามผ่าน

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกาํกับดูแล มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทได้รับผล

การประเมินการกาํกบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจาํปี 2559 ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว 

และได้รับคะแนนเตม็ร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อกี

ทั้งยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ ครอบคลุมหลักการสาํคัญ 5 หมวด ดังน้ี 

1. สทิธขิองผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี (Roles of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
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แนวปฏิบติัการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ 

1.   สิทธิของผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ความสาํคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน

สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ  และได้กาํหนดแนวทางดาํเนินการต่างๆ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้ถือ

หุ้นได้รับการคุ้มครองสทิธิขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกาํไร/เงินปันผลของบริษัทอย่าง

เท่าเทียมกัน การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัท  การได้รับข้อมูลบริษัทอย่าง

เพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองที่สาํคัญๆของบริษัท เป็นต้น โดยมี

รายละเอยีด ดังน้ี 

 

(1) จัดส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่

กฎหมายกาํหนด โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ 

พร้อมข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสอืมอบ

ฉันทะ และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้า

ประชุมแทนได้ และช้ีแจงรายละเอยีดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนาํมาแสดงในวันประชุม

ด้วยเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสทิธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดส่งหนังสอืเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการ

ประชุม 
 

(2) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดย

ให้ข้อมูลวัน  เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน  ซ่ึงสถานที่จัดงานสามารถ

เดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน

ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหน่ึงช่ัวโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนสาํหรับผู้ถือ

หุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้

สาํหรับกรณีมอบฉันทะ และนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการ

ลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพ่ือให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และ

ความถูกต้องแม่นยาํ 
 

(3) ก่อนการเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสยีง

สาํหรับแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอสิระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็น

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุม เพ่ือรักษาสทิธขิองผู้ถอืหุ้นด้วย 
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(4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุม อย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ

คิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ 

กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผดิชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้

ถอืหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้ 
 

(5) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเร่ิมการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 
 

(6) ส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสยีงสาํหรับวาระที่สาํคัญ เช่น การทาํรายการที่เกี่ยวโยง 

การทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และจัดทาํบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ือง

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซ่ึงจะมีการเกบ็บัตรลงคะแนน

ดังกล่าวในห้องประชุม เพ่ือนาํผลคะแนนมารวมคาํนวณกบัคะแนนเสยีงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า

ในหนังสอืมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสยีงในห้องประชุมในที่สดุ 
 

(7) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่

บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ภายในวันทาํการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้

ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม  ช้ีแจง

วิธกีารลงคะแนนและการนับคะแนน บันทกึคาํถามคาํตอบระหว่างการประชุม  และผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ

สาํนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้ น 14 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย 
 

(8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอผ่าน

เวบ็ไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสาํนักงาน ก.ล.ต  โดยคาํนึงถึงความ
เท่าเทียมกันในการรับรู้ ข่าวสาร และไม่กระทาํการใดๆที่เป็นการจาํกัดสิทธิในการเข้าถึง

สารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถอืหุ้นด้วยกนั 
 

(9) จัดให้มี ช่องทางที่ ผู้ถือ หุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์

อเิลค็ทรอนิกส ์(“E-mail”) ของกรรมการอสิระในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ กจิกรรมของกรรมการ 

การกาํกบัดูแลกจิการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้ถอืหุ้นรายย่อย    ยังสามารถ

ติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท 
 

(10) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถือ

หุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้างการดาํเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

(11) ดาํเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนแก่องค์กร เพ่ือให้

ผู้ถอืหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
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2.   การปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจัดให้มีการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม โดยดาํเนินการต่าง ๆ 

ดังต่อไปน้ี 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคาํถาม

เกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซ่ึงได้ประกาศให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยหลักเกณฑก์ารให้สทิธผู้ิถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือ

บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย 
 

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงผู้ที่ได้รับการ

เสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้

ความยินยอมในการเสนอช่ือ และส่งมอบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ

การศึกษาและการทาํงานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอ

ช่ือรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์  และผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น เพ่ือบริษัทจะได้ดาํเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท 

ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป    ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล 
 

(3) ดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี

นโยบายที่จะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้

ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพ่ิมวาระ

การประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยไม่

จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคัญที่ผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจ 
 

(4) เสนอรายช่ือของกรรมการอสิระทั้งหมด ในหนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาํหนดทศิ

ทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาํหนดการลงคะแนน

เสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอสิระคนใดคนหน่ึง 
 

(5) กาํหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือประโยชน์ของ

บริษัท และบันทกึในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 

 

(6) กาํหนดนโยบายการเกบ็รักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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และ Nominee  ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาํคัญต่อการซ้ือขายหุ้นของบริษัท และการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหาร

ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัท 

จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น

สาระสาํคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์  
 

(7) กาํหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจด

ทะเบียนที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่ เม่ือเข้ารับตาํแหน่งภายใน 30 วันทาํการ นอกจากน้ี กรรมการ

และผู้บริหารระดับสงูต้องแจ้งเกี่ยวกบัการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน

ล่วงหน้าก่อนทาํการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย      เพ่ือ

รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาํการ 

ทั้งน้ี ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํหนด 
 

(8) เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยช้ีแจงรายละเอยีดและ

เหตุผลของการทาํรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

และนาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติก่อนการทาํรายการ ตามข้อกาํหนดของตลาด

หลักทรัพย์ 

3.   การคํานงึถงึบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทให้ความสาํคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรม

(Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเป็น

ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า พนักงาน เจ้าหน้ี คู่ค้า คู่แข่ง องค์กรกาํกบัดูแลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม มีดงันี้  

ผูถ้อืหุน้ 

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่

ทางการเงิน ต่อผู้ถอืหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ

แจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บริษัท การประกาศทางหนังสอืพิมพ์ การจัดทาํ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็น

ลายลักษณอ์กัษร เป็นต้น 

ลูกคา้ 

บริษัทเน้นให้ความสาํคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์

บริการใหม่ๆ เพ่ือนาํเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏบิัติต่อลูกค้า 

และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนาํ 
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พนกังาน 

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน

อย่างเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรม

เดียวกนั  มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสขุอนามัยในการทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สนิของพนักงาน  มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซ่ึงระบุ

ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทาํงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่

พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมาย

กาํหนด อาท ิการประกนัสขุภาพ และประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์

ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้อบรม สมัมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท 

เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อกําหนดและ

กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรม

เกี่ยวกบัประกาศ ข้อกาํหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสมัมนา

มาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้ เกี่ยวกับระบบและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

เจา้หนี้  

บริษัทถือปฏบิัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ในการบริหาร

เงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้   การชาํระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกาํหนด  มี

ความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี หากกรณีที่ไม่

สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขแห่งสญัญาที่ตกลงกนัไว้หรือกรณีเกดิการผิดนัดชาํระหน้ี บริษัท

จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

คู่คา้ 

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเง่ือนไขทาง

ธุรกจิต่อคู่สญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้อย่างเป็นธรรม  พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพที่ดีกบัคู่ค้า 

และมีการกาํหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง มีการ

คัดเลือกและเปรียบเทยีบตามหลักเกณฑห์รือคุณสมบัติที่กาํหนดไว้ โดยคาํนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษัทเน้นดาํเนินธุรกจิภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม  ดาํเนินธุรกจิบนการแข่งขัน

เสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหา

ข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน  
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ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค 

หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

ประเทศให้ย่ังยืน 

องคก์รกํากบัดูแลและหน่วยงานของรฐั 

บริษัทปฏบิัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาํหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กาํหนดโดยองค์กร

ที่กาํกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  สาํนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้

ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 

ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทดาํเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน

พันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ย่ังยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้   ปลูก

จิตสาํนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็ 

สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซ่ึงถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทให้ความ

ช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สนิให้แก่มูลนิธแิละองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม 

ตามโอกาส เช่น บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์สาํนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธ ิ

หรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

การดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทกาํหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่

จะต้องรับทราบ ทาํความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่

สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏบิัติที่กาํหนดขึ้นน้ี 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสาํคัญที่จะดําเนินการให้

พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏบิัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการ

การตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินัยสาํหรับดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม

นโยบาย  

การรบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรียน 

บริษัทจัดช่องทางการรับเร่ืองเกี่ยวกบับรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สาํหรับเปิดรับข้อ

ร้องเรียน ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสยีอื่น เพ่ือให้

เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท  

“CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้แก่ 
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1 โทรศัพท ์

2 โทรสาร 
3 เวบ็ไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  

ที่ cghotline@mono.co.th 
4 ย่ืนเร่ืองโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณย์ีตามที่อยู่ของบริษัท 

5 ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) โดยตรงถงึกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น 

กรรมการตรวจสอบของบริษัท 

และเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสาํคัญกบัการเกบ็ข้อมูล

ร้องเรียนเป็นความลับ และได้กาํหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงเร่ือง

ร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้ เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่าน้ัน และสาํหรับผู้
ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทาํงาน  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดการสบืค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทาํให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการ

บริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคาํถามเฉพาะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเร่ืองที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

(ก)  ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสบืค้น เกี่ยวกบัการฉ้อโกงหรือ

ปฏบิัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัท อนัจะทาํให้บริษัท เสยีหายหรือสญูเสยีประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกาํหนดต่างๆที่บริษัท จะต้อง

ปฏบิัติตาม 

(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของ

บริษัทที่กาํหนดไว้แล้ว 

(ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) หรือรายการที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กบับริษัท ที่เข้าข่าย

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ 

(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบังบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการละเมิดสทิธมินุษยชน  การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือ
ลิขสทิธิ์ และเหตุการณห์รือพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนด

เพ่ิมเติม 
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4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสาํคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเรว็ ความเท่าเทยีมกันของการให้

ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังน้ี 

(1)  เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การ

เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบ

บัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท  ก่อนการเผยแพร่ต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี และ รายงานผลการดาํเนินงานราย

ไตรมาส 

(2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

(3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนคร้ังที่

กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และ

ผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกาํกับดูแลกิจการตามแบบแสดง

รายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี  

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาํปี 

(5) เปิดเผยรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ได้ให้ความเหน็ชอบไปโดยสรุป และผลการ

ปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํปี 

ทั้งน้ี งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีทาํหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์

และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังน้ี 

- เวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mono.co.th 

- หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ ์โทร 02-502-0787 , 02-502-0797  

- Email :  ir@mono.co.th 

- การประชุมพูดคุยกบันักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์

ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

- จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นาํเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองาน

แถลงข่าว 
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- กจิกรรมด้านนักลงทุนสมัพันธ ์อาท ิบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ฯลฯ 

5.  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

5.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

(1) กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น  

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอสิระ 

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการไม่อสิระ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจาํนวน 4 

คน (ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจาํนวน 5 คน ซ่ึงในจาํนวนน้ี มี

กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ สาํหรับ

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจํานวน 4 คน ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิัติการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ

บัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนของกรรมการอสิระเท่ากบั 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ือง

ต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

ทั้งน้ี จาํนวนกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้กาํหนด

ไว้ให้มีกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็น

อัตราจาํนวนหน่ึงในสาม  ถ้าจาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที่สุดกับอัตราหน่ึงในสาม  กรรมการที่จะต้องออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกนั ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง  

กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อกีได้โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

  นอกจากการพ้นตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
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4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จาํนวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและ มีสทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

 5. ศาลมีคาํสั่งให้ออก 

(3) กรรมการอสิระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาํหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งหมด และต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

(5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งน้ี ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและ

บริษัทย่อย) ได้ไม่เกนิ 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทาํหน้าที่ให้คําแนะนําด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ใน

การดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ 

และหน่วยงานกาํกบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 

5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษา

และกล่ันกรองรายละเอียด และได้กาํหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความ

รับผดิชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่างชัดเจน 

 กาํหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกําหนดนโยบายและตัดสินใจการ

ดาํเนินงานที่สาํคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองเร่ือง

ต่างๆที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้าน

ต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคล

เดียวกัน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอาํนาจโดยแยกหน้าที่การกาํกับดูแลและการ

บริหารงานออกจากกนั ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดย

เป็นผู้นาํของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็น

หัวหน้าและผู้นาํคณะผู้บริหารของบริษัทรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
การบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้      

 กาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยคณะกรรมการในการสอบทาน

รายการทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่

มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่

กําหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่

เกี่ยวข้อง 

 กาํหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   เพ่ือพิจารณา

สรรหาผู้ที่เหน็สมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และนาํเสนอการพิจารณา

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพ่ือพิจารณาผลตอบแทนของ

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสงู สญัญาจ้างผู้บริหารระดับสงู และอตัรา

การขึ้ นเงินเดือนโดยรวม เ พ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และ

อตัราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการน้ัน คณะกรรมการ

จะต้องนาํเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ืออนุมัติ 

 กาํหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงในการ

ดาํเนินงานของบริษัท 

ทั้งน้ี โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดาํเนินงานหรือ

ทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการ

อสิระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 

คนจะต้องเป็นกรรมการอสิระด้วย 
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5.3 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

    การแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหวา่งการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนด

นโยบายการกาํกับดูแล และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธาน

กรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซ่ึงประธานกรรมการมี

บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นาํและมีส่วนสาํคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อัน

เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกจิ

ร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นําการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเหน็

อย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนทาํหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาํวัน แต่ให้การสนับสนุนและคาํแนะนําในการ

ดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกบัการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอาํนาจที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือให้การทาํหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่าง

แท้จริง  

5.4 การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี 

(ทุกๆ 3 เดือน) และกาํหนดวาระประจาํของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณา

อนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วน

ระเบียบวาระที่นอกเหนือจากน้ี ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความสาํคัญและจาํเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มี

การประชุมทุกเดือน  บริษัทจะจัดทํารายงานผลการดํา เ นินงานเสนอให้

คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุมและดูแล

การปฎบิัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเน่ือง 

(2) จาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

(3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพ่ือพิจารณาวาระตามอาํนาจหน้าที่

ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน 
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(4) หนังสือเ ชิญประชุม  รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ  จะจัดส่งให้

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน  ยกเว้นเอกสาร

ประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นาํเร่ืองอภิปรายกัน

ในที่ประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน 

จัดเกบ็รักษารายงานการประชุมซ่ึงผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อม

ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 (5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม

ด้วยได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการ

ประชุม 

(6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จาํเป็นเพ่ิมเติมได้โดยตรงจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

ในเร่ืองน้ัน  

(7) ในการประชุมทุกคร้ังควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้

ข้อมูลและรายละเอยีดประกอบการตัดสนิใจที่ถูกต้องและทนัเวลา 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ

บริษัททุกท่าน โดยมีการกาํหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ 

คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป ทั้งน้ี แบ่งการประเมิน เป็นดังน้ี 

(1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนาํแนวทางจาก

ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงจะนาํไปใช้ใน

การพัฒนาการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธภิาพมาก ขึ้น โดยมีหัวข้อในการ

ประเมิน ดังต่อไปน้ี 

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 
- การทาํหน้าที่ของกรรมการ 

- ความสมัพันธก์บัฝ่ายบริหาร 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  
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(2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมิน

การปฏบิัติหน้าที่ของตนเอง โดยกาํหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกบัหน้าที่ ความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการ นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมี

หัวข้อในการประเมิน  ดังต่อไปน้ี 

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

- การกาํหนดกลยุทธ ์กาํกบัดูแล และติดตามการดาํเนินงาน 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการ 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

(3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมี
การประเมินตนเองเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท 

(4) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร รับผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ัน

ทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏบิัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมิน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนาํผลประเมินมาเป็นข้อมูล

ในการพัฒนาการปฏบิัติหน้าที่ และกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี

หัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 

- ความเป็นผู้นาํ 

- การกาํหนดกลยุทธ ์

- การวางแผนและผลปฏบิัติทางการเงิน 

- ความสมัพันธก์บัคณะกรรมการ 

- ความสมัพันธก์บัภายนอก 

- การบริหารงานและความสมัพันธก์บับุคลากร 

- การสบืทอดตาํแหน่ง 

- ความรู้ ด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

- คุณลักษณะส่วนตัว 

- การพัฒนาตนเอง 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กาํหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทยีบกบัระดับที่ปฏบิัติอยู่

ในอุตสาหกรรม และกาํหนดขึ้ นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความ

รับผดิชอบที่กรรมการดาํรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอตัราที่แน่นอนและเหมาะสม  
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(2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไป

ตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็น

เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนและผล

การปฎิบัติงานของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้นต่อไป  

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัท เป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณา

จากการดาํเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน และศักยภาพในการ

ปฎิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

5.7 การพฒันากรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

(1)  สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสมัมนา อบรมกับ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือสามารถนาํความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือ
ปรับปรงุการปฎบิัติงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี อย่างน้อยกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการอบรม

และเข้าอบรมในหลักสตูรต่อเน่ืองตามเกณฑท์ี่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กาํหนด 

(2) จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนาํเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

(แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการ

ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ

กรรมการ รวมทั้งข้อมูลการดาํเนินธุรกจิและการจัดการ ผลการดาํเนินงาน และส่งเสริมให้

กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติหน้าที่กรรมการ เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดาํเนินธุรกจิของบริษัทให้

ดีย่ิงขึ้น 

(3) จัดให้มีการหมุนเปล่ียนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ

กาํหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฎิบัติงานดังกล่าว เพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอด

งานของบริษัท อกีทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการ

ทาํงานมากขึ้นและสามารถทาํงานแทนกนัได้  
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