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นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบิัติ โดยมุ่งเน้นเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส าคัญกับการปฏบิัติตามหลักการก ากบัดูแล
กจิการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ 
ระมัดระวัง ซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล 
ตลอดจนดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 

4. ด าเนินการให้มีโครงสร้างการจัดการบริษัทที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตาม
ความเหมาะสม เพื่อช่วยกล่ันกรองงานอย่างรอบคอบ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่
ละคณะ และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน 

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

6. พิจารณารายการที่เป็นประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และ
ถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 

7. ให้ความส าคัญกับสิทธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกบัผู้ถือหุ้นที่สะดวก 

8. ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างย่ังยืน ค านึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้  พิจารณาถึง สภาพแวดล้อม และการปรับตัว
ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเรว็ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการลูกค้า 

9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้  

10. ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

11. สร้างค่านิยมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกอันดีงามด้านต่างๆ แก่พนักงาน สื่อสารให้
เข้าใจในทศิทางเดียวกนั ปฏบิัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติของบริษัท ได้จัดท าขึ้นตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบ
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเนท็ และเวบ็ไซต์ของบริษัท  ซึ่ง
การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ โดยมีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับดูแล มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบอย่างสม ่าเสมอ 

 
นโยบายก ากบัดูแลกจิการ ครอบคลุมหลักการส าคัญ 5 หมวด ดังนี้  

1. สทิธขิองผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี (Roles of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงิน  (Ensure 
Disclosure , Transparency and Financial Integrity) 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
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แนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

1.   สิทธิของผูถ้ือหุน้ (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ  และได้ก าหนดแนวทางด าเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้ นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในก าไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน 
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท  การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน 
รวมถึงการใช้สทิธลิงคะแนนในเร่ืองที่ส าคัญๆของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

 ก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ประเด็นหรือวาระส าคัญ ที่มีผลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามที่
กฎหมายก าหนด ผ่านการพิจารณาและ/หรืออนุมัติโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสนิใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธแิละการพิจารณาวาระ
การประชุม ประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน 
ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสทิธกิารเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทส าหรับ
การประชุม ขั้นตอนและสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน  

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 วนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน  โดยให้
ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชน
เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัด
ช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์ และน าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องแม่นย า 
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2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ในการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระ
ให้ผู้ถือหุ้นจนเกนิควร ทั้งนี้  ไม่มีการก าหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าหลักฐานแสดง
ตนเกนิกว่าแนวทางปฏบิัติของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 

3. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุใน
ข้อบังคับของบริษัท  โดยบริษัทจัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเร่ืองอย่างชัดเจน รวมถึง การ
ลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัด
ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษา
สทิธขิองผู้ถือหุ้นด้วย 

4. ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับบริษัท โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง 
ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสาย
งานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด าเนินการเกบ็บัตรลงคะแนนในห้องประชุม และน าผล
คะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และ
บันทกึในรายงานการประชุม 

 

 หลงัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเวบ็ไซต์
ของบริษัท ภายในวันท าการถัดจากวันประชุม 

2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยบันทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและ
ไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ 
บันทกึประเดน็ค าถามค าตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ 
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2.   การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด าเนินการต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งค าถามเกี่ยวกับ
บริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์  ซึ่ ง
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งค าถามล่วงหน้า 
เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท  

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบ
สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป  

3. ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่
จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจ 

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เวบ็ไซต์
ของบริษัท และส านักงาน ก.ล.ต. โดยค านึงถึงความเท่าเทยีมกนัในการรับรู้ ข่าวสาร และไม่กระท า
การใดๆที่จ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือ
หุ้นด้วยกนั 

5. ก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเกบ็รักษาข้อมูลและการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
นโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

6. มีการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน 
เปิดเผยข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ง
เตือน กรรมการและผู้บริหาร ต้องระงับการซื้ อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
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7. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่
ด ารงต าแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับต าแหน่งภายใน 30 วันท าการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้ อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้ อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ ที่
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่ อรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทุกคร้ังเมื่ อมีการซื้ อหรือขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

8. ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทกึใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญ เว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น  

9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการท ารายการ ให้เป็นไปตามข้ันตอนด าเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะมีการชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลของการท ารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการท ารายการ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 

3.   การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด าเนินธุรกิจบนพื้ นฐานของความมีจริยธรรม
(Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างย่ังยืน 

 

หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม มีดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
แจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท า Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็น
ลายลักษณ์อกัษร เป็นต้น 

ลูกคา้ 

บริษัทเน้นให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์
บริการใหม่ๆ เพื่อน าเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน า 
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พนกังาน 

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน  มีการจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกบัสาย
อาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการท างาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน  มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบ
ถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท างาน รวมถึง
นโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆที่พนักงานพึง
ได้รับมากกว่าที่กฎหมายก าหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์
ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้อบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท 
เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก าหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรม
เกี่ยวกับประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนา
มาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้ เกี่ยวกับระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

เจา้หนี้  

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ในการบริหาร
เงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้   การช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ ยตามก าหนด  มี
ความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้  หากกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกนัไว้หรือกรณีเกดิการผิดนัดช าระหนี้  บริษัท
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

คู่คา้ 

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม  พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า 
และมีการก าหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้ อจัดจ้าง มีการ
คัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัท  

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษัทเน้นด าเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม  ด าเนินธุรกิจบนการแข่งขัน
เสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหา
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ข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน  
ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค 
หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประเทศให้ย่ังยืน 

องคก์รก ากบัดูแลและหน่วยงานของรฐั 

บริษัทปฏบิัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดโดยองค์กร
ที่ก ากับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้
ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
พันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ ย่ังยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้   ปลูก
จิตส านึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็ 
สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความ
คืบหน้าและความส าเร็จของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาค
ทรัพย์สนิให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เช่น 
บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ส านักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิ หรือหน่วยงาน
อื่น โดยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

การดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่
สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏบิัติที่ก าหนดขึ้นนี้  

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการ
การตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับด าเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบาย  
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การรบัและพิจารณาขอ้รอ้งเรียน  

1. บริษัทจัดช่องทางการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส าหรับเปิดรับข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเร่ือง
เกี่ยวกบับรรษัทภิบาลของบริษัท  “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้แก่ 
1.1 โทรศัพท ์
1.2 โทรสาร 
1.3 เวบ็ไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  

ที่ cghotline@mono.co.th 
1.4 ย่ืนเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท 
1.5 ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็น กรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท 
2. ก าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เลขานุการบริษัท 

จะร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาข้อร้องเรียนหรือค าถามเฉพาะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของบริษัท หรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อป้องกันและลดเวลาการสืบค้นข้อมูล อันที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของบริษัท แล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้  
2.1 ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติ

ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อัน
จะท าให้บริษัท เสยีหายหรือสญูเสยีประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบักฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่างๆที่บริษัท จะต้องปฏบิัติตาม 

2.3 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่
ก าหนดไว้แล้ว 

2.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
หรือรายการที่ เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่ เข้าข่ายตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย ์

2.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบังบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

2.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

2.7 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

2.8 ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดเพิ่มเติม 



นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

 

 หนา้ 12/22 

 

3. บริษัทให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ  เพื่ อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้ เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และส าหรับผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิ
ให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท างาน 

 

ได้ก าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร  

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะท าให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการ
บริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือค าถามเฉพาะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเร่ืองที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้  

(ก)  ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสบืค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท อนัจะท าให้บริษัท เสยีหายหรือสญูเสยีประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่างๆที่บริษัท จะต้อง
ปฏบิัติตาม 

(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของ
บริษัทที่ก าหนดไว้แล้ว 

(ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) หรือรายการที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่าย
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย ์

(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบังบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสทิธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด
เพิ่มเติม 
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4. การเปิดเผยขอ้มูล ความโปร่งใส และการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน  

      (Ensure Disclosure , Transparency and Financial Integrity) 

บริษัทให้ความส าคัญกบัข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเรว็ ความเท่าเทยีมกนัของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม 
ดังนี้  

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษทั 

1. ดูแลให้มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจ าปี แบบ 56-1 ค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) และข้อมูลส าคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน
ทราบถึงข้อมูลการเปล่ียนแปลงของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท 

3. เปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏบิัติ
ตามนโยบายต่างๆ อาท ินโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การสร้างคุณค่า
ให้กบัธุรกจิในระยะยาว 

4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

5. สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้  
ทกัษะ ประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ 

6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มั่นใจว่ามีโครงสร้างการด าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ
นโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออ านาจในการควบคุม
บริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์ 
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7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

8. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการ
บริษัท ส าหรับข้อมูลเร่ืองต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก ากับดูแลกิจการ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

การจัดการสถานะทางการเงินของบริษทั 

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม ่าเสมอ หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถใน
การช าระหนี้  ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่ อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด าเนินธุรกิจอย่าง
ระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้  ทั้งนี้  การตัดสินใจใช้วิธีการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และให้
รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องของการด าเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถ
ในการช าระหนี้  

ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1. บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสมัพันธอ์ย่างชัดเจน ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

- เวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mono.co.th 
- หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878, 7787  
- Email :  ir@mono.co.th 
- การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ 

อย่างสม ่าเสมอ 
- จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่น าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว 
- กจิกรรมด้านนักลงทุนสมัพันธ ์อาท ิบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ฯลฯ 

http://www.mono.co.th/
mailto:ir@mono.co.th
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5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

5.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

(1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น  

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอสิระ 

• กรรมการอสิระ 

• กรรมการไม่อสิระ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 
คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 6 คน ซึ่งในจ านวนนี้  มี
กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ส าหรับ
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการ
อิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออก
เสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้  จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย  1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็น
อัตราจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อกีได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
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4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสทิธอิอกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง 

 5. ศาลมีค าสั่งให้ออก 

(3) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย ์

(4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

(5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

(6) สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลา
ในการปฏบิัติหน้าที่ให้บริษัทอย่างเพียงพอ 

(7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวม
บริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกนิ 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสม เพื่ อท าหน้าที่ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ  ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญ
ต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีการเปิดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี 
และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา
และกล่ันกรองรายละเอียด และได้ก าหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่างชัดเจน 

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่ อก าหนดนโยบายและตัดสินใจการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ  ซึ่ งคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง        
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เร่ืองต่างๆที่จะน าเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการ
บริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหน้าที่การก ากับดูแลและการ
บริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดย
เป็นผู้น าของคณะกรรมการ  และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็น
หัวหน้าและผู้น าคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้      

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทาน
รายการทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่
ก าหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่
เกี่ยวข้อง 

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   เพื่อพิจารณา
สรรหาผู้ที่เหน็สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และน าเสนอการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี  รวมทั้งเพื่ อพิจารณาผลตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตรา
การขึ้ นเงินเดือนโดยรวม เพื่ อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการ
จะต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

• ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้  โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด าเนินงานหรือ
ทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการ
อิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 
คนจะต้องเป็นกรรมการอสิระด้วย 

 



นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

 

 หนา้ 18/22 

 

5.3 บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

    การแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธาน
กรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมี
บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อัน
เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้ น าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้  ประธาน
กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวัน แต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการ
ด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้  ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 6 คร้ังต่อปี 
(หรือทุกๆ 3 เดือน) และก าหนดวาระประจ าของแต่ละคร้ังไว้ชัดเจน เช่น การ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็น
ต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส าคัญและจ าเป็น ในกรณีที่
บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและ
ดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

(3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ านาจหน้าที่
ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน 

 

 



นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

 

 หนา้ 19/22 

 

(4) หนั งสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ  จะจัดส่งให้
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน  ยกเว้นเอกสาร
ประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น าเร่ืองอภิปรายกัน
ในที่ประชุม  และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน 
จัดเกบ็รักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 (5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ด้วยได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการ
ประชุม 

(6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ในเร่ืองนั้น กรณีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

(7) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ในเร่ืองนั้น กรณีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

(8) ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเร่ืองที่ เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

(9) ในการประชุมทุกคร้ัง สนับสนุนให้มีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
ทนัเวลา 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ
บริษัททุกท่าน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ 
คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป ทั้งนี้  แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้  
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(1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางจาก
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะน าไปใช้ใน
การพัฒนาการปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพมาก ขึ้น โดยมีหัวข้อในการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้  

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การท าหน้าที่ของกรรมการ 
- ความสมัพันธก์บัฝ่ายบริหาร 
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

(2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการรายบุคคล  โดยให้กรรมการประเมิน
การปฏิบั ติห น้ าที่ ของตนเอง  โดยก าหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้ าที่             
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ 
โดยมีหัวข้อในการประเมิน  ดังต่อไปนี้  

- คุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ 

- การก าหนดกลยุทธ ์ก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงาน 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

- การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

(3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมี
การประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัท 

(4) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น
ทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัท
เป็นผู้ สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ า
ค่าตอบแทนทุกปี เพื่อน าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และ
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้   

- ความเป็นผู้น า 

- การก าหนดกลยุทธ ์

- การวางแผนและผลปฏบิัติทางการเงิน 

- ความสมัพันธก์บัคณะกรรมการ 



นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

 

 หนา้ 21/22 

 

- ความสมัพันธก์บัภายนอก 

- การบริหารงานและความสมัพันธก์บับุคลากร 

- การสบืทอดต าแหน่ง 

- ความรู้ ด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

- คุณลักษณะส่วนตัว 

- การพัฒนาตนเอง 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
ต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ 
และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว
ของบริษัท และเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึง
พิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด ารง
อยู่ในแต่ละคณะ เป็นอตัราที่แน่นอนและเหมาะสม  

 (3) คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนที่ จูงใจส าหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมิน
เป็นการล่วงหน้า ติดตามผลการด าเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการ
ปฏบิัติหน้าที่ให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑข้์างต้น 

 (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณา
จากการด าเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงานของพนักงาน อายุงาน เป็นต้น 
และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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5.7 การพฒันากรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

(1)  สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา 
อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าปี เพื่อให้สามารถน าความรู้ มาใช้
ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  อย่างน้อยกรรมการบริษัท จะต้อง
ผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(2) จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี   จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด าเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด าเนินงาน และส่งเสริมให้
กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้
ดีย่ิงขึ้น 

(3) ก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) จัดการหมุนเปล่ียนงานตามความ
ถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแผน
สบืทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
มากขึ้น และท างานแทนกนัได้ 
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