นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษั ท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษั ทฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีว่ำเป็ นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ให้มีประสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ
ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีขนึ ้ โดยครอบคลุมเนือ้ หำ
หลักกำรสำคัญตั้งแต่โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จนถึงหลักกำรในกำร
บริหำรงำนของผูบ้ ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริษั ทฯ เป็ นไปด้วยควำมเป็ นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมน่ำเชื่อถือสำหรับผู้ถือ หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย และเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำง
คุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้งภำคธุร กิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม
บริษั ทฯ จึงได้จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 1ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีควำมเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำที่ตอ้ งกำกับ
ดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งคลอบคลุมถึง
1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2) กำรก ำหนดกลยุท ธ์ นโยบำยกำรด ำเนิ น งำน ตลอดจนกำรจัด สรรทรัพ ยำกรส ำคัญ เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำขององค์กร บริษัท ฯ
ได้กำหนดบทบำท อำนำจ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้อย่ำงชัดเจน นอกเหนือจำกหน้ำที่
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และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท
ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ฯ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำม
ระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริตแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีหน้ำที่กำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
รวมทัง้ จะเป็ นผูก้ ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย กำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็ นผู้
จัดสรรทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และคอยติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 1.2
ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่กำกับดูแลกิจกำรให้นำไปสู่ผล
(governance outcome) อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้
1) สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
2) ประกอบธุ ร กิจ อย่ำ งมีจริย ธรรม เคำรพสิท ธิ แ ละมีค วำมรับ ผิ ดชอบต่อ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้เสีย
(ethical and responsible business)
3) เป็ น ประโยชน์ต่ อ สัง คม และพั ฒ นำหรื อ ลดผลกระทบด้ำ นลบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม ( good corporate
citizenship)
4) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยในกำรกำหนดควำมสำเร็จของกำร
ด ำเนิ น กิ จ กำร คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะค ำนึง ถึง จริ ย ธรรม ผลกระทบต่ อ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ มเป็ น ส ำคั ญ
นอกเหนือไปจำกพิจำรณำผลประกอบกำรทำงกำรเงิน และบริษัทฯ จะจัดทำจรรยำบรรณทำงธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิใน
กำรทำงำน และนโยบำยอื่นๆ ที่แสดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำรดำเนินงำนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในกำรดำเนินงำน นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงและขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับดูแล
กิจกำร และต้องกำกับดูแลให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอือ้ ให้มีกำรปฏิบตั ิจริงตำมนโยบำย ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบตั ิเป็ นประจำ โดยบริษัท ฯ
จะมีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้ กำรสื่อสำรและเผยแพร่สำหรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนใหม่
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หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมกำรบริษั ทฯ มี ห น้ำ ที่ ดูแ ลให้ก รรมกำรทุก คนและผู้บ ริห ำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ด้ว ยควำมรับ ผิดชอบ
ระมัด ระวัง (duty of care) และซื่ อ สัต ย์สุจ ริต ต่ อ องค์กร (duty of loyalty) และดูแ ลให้ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติ
บริ ษั ท ฯ มี ก ำรแต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรก ำกับ ดูแ ลให้ก รรมกำรและผู้บริหำร
ตลอดจนพนักงำนทุกคนมีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ต่อองค์กร และเป็ นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำรในกรณีท่มี ีกำรทุจริต
คอร์รัปชัน เป็ นต้น รวมทั้งมีกระบวนกำรอนุมัติก ำรด ำเนิ น งำนที่ส ำคัญ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุน กำรทำธุร กรรมที่ มี
ผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมี นัยสำคัญ กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงิน
ปั นผล เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ฯ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด ตลอดจนสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือในกำรดำเนินกิจกำรอันจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมกำรบริษั ทฯ จะต้อ งเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษั ทฯ และ
กำหนดขอบเขต กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจน
ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย มีควำมเข้ำใจขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับ ผิ ด ชอบ บริ ษั ท ฯ จึง จัด ท ำกฎบัต รของคณะกรรมกำรชุด ต่ ำ ง ๆ ซึ่ง ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำ ที่ และควำม
รับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนมีกำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ จะ
ก ำหนดให้มี ก ำรทบทวนกฎบัต รดั ง กล่ ำ วทุ ก ปี อ ย่ ำ งน้อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และจะทบทวนกำรแบ่ ง บทบำทหน้ ำ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงสม่ำ เสมอ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทำงของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
รวมถึงนโยบำยและกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิดำเนินกำร ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ตำม กำรมอบหมำยอำนำจ
ดังกล่ำว มิได้เป็ นกำรปลดเปลือ้ งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังต้อง
ติดตำมดูแลฝ่ ำยจัดกำรให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
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หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (objectives)
เป็ นไปเพื่อควำมยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทงั้ กิจกำร ลูกค้ำ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียและสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ จะมีกำรกำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมร่วมขององค์กร และนโยบำยที่ชัดเจนและเหมำะสมกับ
องค์กร โดยค่ำนิยมขององค์กรจะต้องมีสว่ นหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสื่อสำรให้กบั ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลำกรในทุกระดับขอ งองค์กร
ยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้อง
ส่งเสริมกำรสื่อสำรและเสริม สร้ำงให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในกำรตัดสินใจและกำร
ดำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมองค์กร นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องพิจำรณำ
ถึงควำมพร้อม ควำมชำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร สภำพแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำง
ๆ รวมทัง้ กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ใน
กำรกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ทั้งแก่กิจกำร ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
ควบคู่กนั ไป ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรทัง้ สิน้ 3
คน เพื่อทำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำน
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้ภำยใต้กรอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้ม่ นั ใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำ
ปำนกลำง และ/หรือประจำปี ของกิจกำรสอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีกำร
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก
ของกิจกำร โดยมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงปัจจัยและควำมเสี่ยง
ต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (Value Chain) บนพืน้ ฐำนของควำมรับผิดชอบ
ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อ ม โดยคณะกรรมกำรบริษั ทฯ จะต้อ งกำหนดเป้ำหมำยทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ที่
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของบริษัทฯ อีกทั้งตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตั้งเป้ำหมำยที่
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อำจนำไปสู่กำรประพฤติท่ีผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม รวมทั้ง คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้มีกำร
ถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้ท่ วั ทั้งองค์กร นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ยัง
ต้องกำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม และมีกำรติดตำมกำรดำเนินกำร
ตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี อยู่เสมอ เพื่อกำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนที่
เหมำะสมตำมแผนที่กำหนด และสนับสนุนให้มีกำรจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์สำหรับระยะ
ปำนกลำง 3-5 ปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี ไ ด้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึน้ และยัง
พอจะคำดกำรณ์ได้ตำมสมควร ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังต้องกำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม และ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้
เสีย โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทีม่ ีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งใน
เรื่องขนำด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็ นอิสระ ที่เหมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสู่ วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นผูก้ ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ
ขนำด สัด ส่ว นกรรมกำรที่ เ ป็ นอิส ระอย่ำ งเหมำะสม และค ำนึง ถึง คุณ สมบัติท่ี ห ลำกหลำยทั้ง ในด้ำนเพศ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เป็ นประโยชน์และเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ณ ปั จจุบนั โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 7 คน แบ่งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
จำนวน 2 คน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 คน และกรรมกำรอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีนโยบำยที่
จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ฯ รวมทั้งต้องมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำรอย่ำ ง
น้อย 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจกำรอยู่
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมกำรบริษั ทฯ ต้อ งเลือ กบุคคลที่ เ หมำะสมเป็ น ประธำนกรรมกำรบริษั ทฯ และดูแลให้ม่ ัน ใจว่ ำ
องค์ประกอบ และกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เอือ้ ต่อกำรใช้ดลุ พินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพื่อนำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึงหลักเกณฑ์
ดังนี ้
3.4.1 ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน
3.4.2 ค่ำตอบแทนอยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจ สำมำรถรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมี
คุณภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั องค์กรได้
3.4.3 องค์ประกอบของค่ำตอบแทนมีควำมชัดเจน โปร่งใส และง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ทัง้ รูปแบบที่เป็ นตัว
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน
3.4.4 เป็ นอัตรำที่เทียบเคียงได้กบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
โดยภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท ฯ
จะเปิ ดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน รวมทัง้ รูปแบบและจำนวนของค่ำตอบแทนด้วย โดยจำนวนเงินค่ำตอบแทนที่เปิ ดเผยจะรวมไปถึง
ค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รบั จำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อย และมีนโยบำยให้กำรกำหนดโครงสร้ำง
และอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
ตำมที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และจัดสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
บริษั ทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทุกคนต้องปฏิบัติตำมข้อ พึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะส่งเสริมกรรมกำรทุกคนให้เข้ำใจ
และทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ฯ และผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ กรรมกำรจะต้องอุทิศเวลำเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิด ชอบอย่ำงเต็มที่และเพีย งพอ
โดยบริษัทฯ จะกำหนดนโยบำยให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุม
กรรมกำรทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในแต่ละปี และกรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ได้ร วมแล้วไม่เกิน 5 บริษั ท โดยภำยหลังที่บริษั ทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษั ทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเปิ ดเผยกำรดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมกำรให้เป็ นที่รบั ทรำบ
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หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัท ฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทฯ และกิจกำรอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนและกำกับกำรดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะ
พิจ ำรณำลงทุนในกิจกำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุร กิจเช่นเดียวกับธุร กิจหลักของบริษั ท ฯ หรือ กิจกำรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรดำเนิน
ธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกำหนดนโยบำยที่สำคัญและควบคุม
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว นอกจำกนี ้ กรรมกำรซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัท ฯ จะต้อง
ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหำรจัดกำรหรือดำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่บริษัท
ฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะกำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้บคุ คลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้กำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทย่อย รวมถึงจะต้องใช้ดลุ ยพินิจ
ตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำ ที่ประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษั ทฯ
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินจะต้องถูกนำไปใช้สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีกำรประเมินด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ โดยผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย จะถูกนำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยภำยหลัง
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จำกที่บริษั ท ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษั ทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษั ท ฯ จะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให้กรรมกำรทุกคนได้รบั กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู ้ สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมให้กรรมกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและกำรอบรมตำมที่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ จัดขึน้ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมกำรได้รบั กำรอบรมและ
พัฒนำควำมรูท้ ่ีจำเป็ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ท่จี ำเป็ นและเหมำะสมต่อ
กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 ครั้งต่อปี และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่ม เติม ตำมควำมจ ำเป็ น โดยกำรประชุม แต่ละครั้ งได้มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจำกนี ้ บริษั ทฯ จะมีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษั ทเพื่อ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ฯ และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
อย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ และรับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ดูแล
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ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว รวมถึงหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยเลขำนุกำร
บริษัทควรได้รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และในกรณีท่ีมี
หลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขำนุกำรบริษัทควรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวด้วย
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อ งดำเนินกำรให้ม่ นั ใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร
ระดับสูงให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ำหมำย
แนวปฏิบัติ
บริษั ทฯ จะกำหนดคุณ สมบัติ อ ำนำจ หน้ำที่ของผู้บริห ำรระดับสูงไว้อ ย่ ำ งชัด เจน และในกำรพิจ ำรณำ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้ บุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถกู เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูง กรรมกำร
ผูจ้ ัดกำรจะพิจำรณำกำหนดร่วมกันกับคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะจัดทำ
นโยบำยกำรสรรหำผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ สำหรับกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่ ง กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร
ระดับสูงเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดำเนินกำรให้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม
โดยคำนึงถึงหลักยุติธรรม สำมำรถอ้ำงอิงกับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันที่มีขนำดใกล้เคียงกัน และเป็ นค่ำตอบแทน
ที่สำมำรถรักษำผูบ้ ริหำรที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริษัทฯ ต้องกำร รวมทัง้ สร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรปฏิบตั ิงำนที่มีคณ
ุ ภำพและ
มำตรฐำนที่ดี เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำย ทัง้ นี ้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำว คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน จะทำหน้ำที่พิจำรณำและกลั่นกรองก่อ นนำเสนอคณะกรรมกำรบริษั ท ฯ ต่อ ไป โดย
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ และผลกำรปฏิบตั ิงำน ควำมสำมำรถของผูบ้ ริหำรแต่ละคน นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำนสำหรับทัง้ องค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
และกำรดำเนินงำนของกิจกำร
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ จะพิจำรณำและทำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัม พันธ์ของผู้ถือ หุ้นที่อ ำจมี
ผลกระทบต่อ กำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของกิจกำร และกำกับดูแลโครงสร้ำงและควำมสัม พันธ์นั้นไม่ให้เป็ น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยภำยหลังที่บริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อตกลงต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำร
ควบคุมกิจกำร
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ต้อ งติ ด ตำมดู แ ลกำรบริ ห ำรและพัฒ นำบุ ค ลำกรให้มี จ ำนวน ควำมรู ้ ทั ก ษะ
ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจที่เหมำะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคอยติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในเรื่อง ควำมรู ้ ทักษะ
ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่เหมำะสมอยู่เสมอ มีกำรกำหนดให้มีโครงสร้ำงผลตอบแทนที่สอดคล้อ งกับ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในตำแหน่งงำน และมีระบบกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม ให้สิทธิและสวัสดิกำรที่ดี เหมำะสมกับสถำนะของบริษัทฯ และเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำน
แก่ผบู้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท ฯ ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนำมัย
และทรัพย์สิน และได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเพื่อดูแลให้พนักงำนมีกำรออมอย่ำงเพียงพอสำหรับรองรับกำร
เกษียณ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้จดั ให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนกับหัวหน้ำงำนหรือผูบ้ งั คับบัญชำ รวมทัง้
สนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำ และเพิ่ม พูนทักษะควำมรู ้ โดยจัดให้มีกำรฝึ กอบรมตำมตำแหน่งงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริษัทฯ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมเพื่อเป็ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 5ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ตระหนัก และให้ค วำมส ำคัญ ในกำรสร้ำ งวัฒ นธรรมองค์ก รที่ ส่ง เสริ ม กำรสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรกำหนด
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รู ปแบบธุร กิจ (business model) วิธีคิดมุม มองในกำรออกแบบและพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรวิจัย กำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรทำงำน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำโดยตลอด ทั้งนี ้ เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลกำไรทำงธุรกิจและกำรตอบแทนสู่
สังคม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรนำไปเป็ นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ์กำรวำงแผน
พัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินกำร (operational plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำ ทุกฝ่ ำยขององค์กรได้ดำเนินกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจกำร
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ ตระหนักถึง กำรประกอบธุร กิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภำยใน หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภำยนอก ทั้งนี ้ เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัท ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
และสร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยำว บริษัทฯ จึงได้มีกำรกำหนด
นโยบำย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
 ควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเพิ่มมูลค่ำของบริษัท ฯ และส่งผลให้ผถู้ ือ หุน้
ได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้อ งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับ ผิ ด ชอบ ระมัด ระวัง และซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต หลีก เลี่ย งกำรกระท ำใด ๆ ที่ จ ะเข้ำ ข่ ำ ยมี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์
 ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิกบั พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมตำม
ควำมรู ค้ วำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพสูง รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพสำหรับพนักงำนและเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรทำงำนในด้ำนต่ำง ๆ อีก
ด้วย
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 ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจ้ำหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ และ/หรือเจ้ำหนีท้ ุกฝ่ ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอำ
เปรียบ รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมสัญญำ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง และตั้งอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจ
 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัดและรักษำคุณภำพและมำตรฐำนและกำร
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำ จัดให้มีกำรกำหนดรำคำในอัตรำที่
เป็ นธรรม รักษำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือบุคคลอื่น
 ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำและกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิ ดเผยโปร่งใส
และไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ
ในทำงร้ำย
 ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ ส่งเสริม และยกระดับคุณ ภำพชีวิตของสังคม และชุ มชนที่บริษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ยตั้ง อยู่ใ ห้มี คุณ ภำพดี ขึน้ พร้อ ม ๆ กับ กำรเติ บ โตของบริษั ท ฯ เน้น กำรปลูก ฝั ง จิต ส ำนึก ควำม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้ ภำยในองค์กรอย่ำงต่อ เนื่อ ง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เ กิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
 ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมสำคัญ
กับกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง บริษัท ฯ มีนโยบำยที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่
เสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มี ควำม
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยู่เสมอ
 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ได้จดั ทำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตหรือคอรัปชัน โดยอำจเข้ำร่วม รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และ
คู่คำ้ มีและประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทัง้ เข้ำร่วมเป็ นภำคีเครือข่ำยด้วย
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เสี่ยงเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษั ท ฯ
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริษั ทฯ มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
ปัญหำหรือปัจจัยเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ กับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหำทำงลดควำมเสี่ยงหรือบริหำรควำมเสี่ยง
ให้ต่ำที่สดุ โดยจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องจัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
อิสระ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดยมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี ้ บริษัท ฯ มีกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน เป็ นผูม้ ีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญ ชีท่ีเพียง
พอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ดูแลให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย และได้มีกำร
ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มีกำรสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องคอยติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่อี ำจเกิดขึน้ ได้ระหว่ำง
บริษัทฯ กับฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกำสของบริษัทฯ และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ่มี ีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
บริษั ทฯ กำหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อ งกับรำยกำรดังกล่ำวไม่ มีสิทธิ ในกำรตัดสินใจเกี่ ย วกับ
รำยกำรนั้น ๆ โดยบริษัท ฯ ได้จัดทำนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำที่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป และหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมถึงมีกำรจัดทำคู่มือกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็ นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเมื่อมี
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรสอบทำนกำรทำ
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รำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำหนดมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำน
กำรทำรำยกำรว่ำเป็ นไปโดยถูกต้อง ตรงตำมสัญญำ หรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำ
จดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท ฯ มีนโยบำยเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนกำรบัญชี และตำมหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อ งกำกับดูแลให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่
ชัดเจน และสื่อสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อสื่อสำรให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภำยนอกสำมำรถนำไปปฏิบตั ิไ ด้จ ริง
รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมและปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชี ้
เบำะแส
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต ซึ่งได้กำหนดกลไกในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน กำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้ บำะแส และกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนโดยจะไม่กระทำกำรใดอัน
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และไม่เปิ ดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สำมำรถระบุตวั ผู้แจ้ ง
เบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนได้
หลักปฏิบัติ 7รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อ งมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
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แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
และข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่
มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคอยดูแลให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำ และเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมรู ้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยถึงผูบ้ ริหำร
สูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูจ้ ัดทำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล โดยจะคำนึงถึง ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ควำมเห็นของ
ผูส้ อบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงินและข้อสังเกตที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักกลยุทธ์และนโยบำยของบริษัทฯ โดยภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ง
รวมถึงงบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนิ น งำนอย่ ำ งเพี ย งพอ รวมทั้ง สนับ สนุน ให้บ ริ ษั ท ฯ จัด ท ำค ำอธิ บ ำยและกำรวิ เ ครำะห์ข องฝ่ ำยจั ด กำร
(Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน ทั้งนี ้ เพื่อให้นักลงทุนได้
รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ได้ดีย่ิงขึน้
นอกจำกตัวเลขทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี ้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ และจะจัดให้มีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญ ชี กำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทันเวลำ และเป็ นไป
ตำมข้อกำหนด ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
นอกจำกนี ้ ในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะมีกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงทัง้ ที่มำจำกภำยนอกและภำยในเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่
กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
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หลักปฏิบัติ 7.3
ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมั่นใจ
ได้ว่ำ กิจกำรมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ ทัง้ นี ้ ภำยใต้กำรคำนึงถึง
สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินโดยคำนึ งถึงสิทธิ ของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย โดยในกรณีท่กี ิจกำรมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถชำระหนีห้ รือมีปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะดูแลอย่ำงใกล้ชิดให้กิจกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษ และดำเนินกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปั ญหำโดยให้ฝ่ำยจัดกำร และปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสถำนะอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรพิจำรณำตัดสินใจใด ๆ ในกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงินของบริษัท ฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดจะต้อง
เป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผลโดยกำหนดแผนกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงินที่คำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำย รวมถึงกำรติดตำมให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบอย่ำงครบถ้วน
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องพิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม
แนวปฏิบัติ
ภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะ
มีกำรเปิ ดเผยข้อ มูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมทำงธุร กิจ และข้อ พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรม
และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1 One Report) โดยจะคำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือในระดั บสำกล และ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยจะเป็ นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนกำรปฏิบตั ิท่จี ะนำไปสูก่ ำรสร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผูร้ ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี
ทำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรกับผู้ถื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำ
เทียมกัน และทันเวลำ
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แนวปฏิบัติ
ภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท ฯ จะ
จัดให้มีกำรกำหนดผูท้ ่ีรับผิดชอบกำรให้ขอ้ มูลกับบุคคลภำยนอก โดยเป็ นผูท้ ่ีมีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติห น้ำที่
เข้ำใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักค่ำนิยมและสำมำรถสื่อสำรกับตลำดทุนได้เป็ นอย่ำงดี และ
ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรกำหนดทิศทำงและสนับสนุน งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดทำนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูล
และสำรสนเทศ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำกำรสื่อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมเท่ำเทียม
กัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อรำคำหลักทรัพย์ รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรให้
เข้ำใจตรงกันทัง้ องค์กรในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบัติ
ภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนอกจำกกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ท่ีกำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ จะมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำรนำเสนอข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องคอยดูแลให้ม่ นั ใจว่ำ ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิพนื ้ ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้แก่ สิทธิกำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้
สิทธิในกำรที่จะได้รบั ส่วนแบ่งกำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุน
หรือเพิ่มทุน เป็ นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะดูแลให้ม่ นั ใจว่ำเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมำยและ
ประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรดำเนินงำนของกิจกำร ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำหรืออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นโดยจะ
บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมระยะเวลำที่ก ฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้มีเวลำพิจำรณำรำยละเอียด แต่ละวำระกำรประชุม และภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียน
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ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำหรับกำรเสนอเพิ่ม วำระ
กำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิของตน
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อ งอย่ำง
ครบถ้วนและเหมำะสม โดยดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี ้
8.2.1

บริษัทฯ จะมีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7
วัน โดยจะระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมอย่ำงครบถ้วน ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้

8.2.2

บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วม
ประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือ
นัดประชุมเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ได้อย่ำง
เต็มที่และอิสระ เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ

8.2.3

บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุม ทั้งใน
เรื่องสถำนที่และเวลำที่เหมำะสม

8.2.4

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ โดย
จะพิ จ ำรณำ และลงคะแนนเรี ย งตำมล ำดับ วำระที่ก ำหนดไว้ ไม่ เ ปลี่ย นแปลงข้อ มูล ที่ เป็ น
สำระสำคัญ หรือ เพิ่ม วำระกำรประชุม โดยไม่จ ำเป็ น โดยประธำนกรรมกำรบริษั ทฯ จะเป็ น
ประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ ย วข้อ ง และข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ และเปิ ด โอกำสให้ผู้ถื อ หุ้น มี สิท ธิ เ ท่ ำ เที ย มกัน ในกำร
สอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
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8.2.5

คณะกรรมกำรบริษั ทฯ จะกำกับดูแลและกลั่นกรองกำรเปิ ด เผยมติ ท่ีประชุม และกำรจัด ท ำ
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมตำมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อ ง
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้

8.2.6

ภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพย์แล้วบริษัทจะเปิ ด
โอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรหรือเสนอ
วำระกำรประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะกำหนดเป็ นหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน และ
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจ้งเหตุ ผลที่ไม่นำข้อเสนอวำระ
กำรประชุมของผูถ้ ือหุน้ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมของบริษัทต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติท่ีประชุม และกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ จะกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรดำเนินกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส โดยภำยหลังที่บริษัท ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้วบริษัทฯ จะมีกำรเปิ ดเผยมติท่ีประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันทำกำรถัดไป ผ่ำนระบบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษั ท ฯ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ หุ้นให้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุน้
นโยบำยกำรกำกับดูแ ลกิ จกำรที่ ดี ฉ บับ นี ้ คณะกรรมกำรบริษั ทฯ ได้พิจำรณำและอนุมัติ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2565
นโยบำยฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภำคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
-ลงนามโดย(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ
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