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นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีว่ำเป็นสิ่งส  ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งจะน ำไปสูป่ระโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีสว่นเกี่ยวขอ้งทกุฝ่ำย ตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทนุ ผูถ้ือหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่นๆ 
ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไดเ้ห็นควรใหม้ีกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หำ
หลกักำรส ำคญัตั้งแต่โครงสรำ้ง บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จนถงึหลกักำรในกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรองคก์รท ำใหเ้กิด
ควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้
และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีควำมน่ำเชื่อถือส ำหรับผู้ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และเพื่อประโยชนใ์นกำรสร้ำง
คุณค่ำใหก้ิจกำรอย่ำงยั่ งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของทั้งภำคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม 
บริษัทฯ จึงได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  

หลักปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

หลักปฏิบัต ิ1.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งมีควำมเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้  ำที่ตอ้งก ำกับ
ดแูลใหอ้งคก์รมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี ซึ่งคลอบคลมุถงึ 

1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย 
2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย 
3) กำรติดตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

แนวปฏิบัต ิ

 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ เขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้  ำขององคก์ร บริษัทฯ 
ไดก้ ำหนดบทบำท อ ำนำจ และหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไวอ้ย่ำงชดัเจน นอกเหนือจำกหนำ้ที่
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และควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำย ซึ่งก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ  ำนำจและหนำ้ที่ในกำรบริหำรจดักำรบริษัท
ฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำม
ระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุริตแลว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีหนำ้ที่ก  ำกบัดูแลใหอ้งคก์รมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
รวมทัง้จะเป็นผูก้  ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย ก ำหนดกลยทุธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้
จดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลวุัตถุประสงคแ์ละเปำ้หมำย และคอยติดตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ 

              หลักปฏิบัต ิ1.2 

ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่ งยืน คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที่ก  ำกับดูแลกิจกำรใหน้ ำไปสู่ผล 
(governance outcome) อย่ำงนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

1) สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว (competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate 
citizenship) 

4) สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยในกำรก ำหนดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกิจกำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะค ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ 
นอกเหนือไปจำกพิจำรณำผลประกอบกำรทำงกำรเงิน และบริษัทฯ จะจดัท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจและขอ้พงึปฏิบติัใน
กำรท ำงำน และนโยบำยอื่นๆ ที่แสดงถึงหลกักำรและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นแนว
ปฏิบติัส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรสรำ้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรม
องคก์รที่ยึดมั่นในจริยธรรม คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผูน้  ำในกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และตอ้งก ำกับดูแลใหม้ีกำรสื่อสำรนโยบำยใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนเขำ้ใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอือ้ใหม้ีกำรปฏิบติัจริงตำมนโยบำย ติดตำมผลกำรปฏิบติั และทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบติัเป็นประจ ำ โดยบริษัทฯ 
จะมีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนผ่ำนทำง
เว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทัง้กำรสื่อสำรและเผยแพร่ส  ำหรบักำรปฐมนิเทศกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใหม่ 
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 หลักปฏิบัต ิ1.3 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำร 
ตลอดจนพนักงำนทุกคนมีกำรปฏิบติัหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสตัยส์จุริต ต่อองคก์ร และเป็นไป
ตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุที่เกี่ยวขอ้ง มีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรทจุรติ
คอรร์ัปชัน เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนกำรอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคัญ ซึ่งรวมถึงกำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมที่มี
ผลกระทบต่อกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน กำรจ่ำยเงิน
ปันผล เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัทฯ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนสรำ้งควำม
น่ำเชื่อถือในกำรด ำเนินกิจกำรอนัจะท ำใหบ้ริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

 หลักปฏิบัต ิ1.4 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ก ำหนดขอบเขต กำรมอบหมำยหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจน
ติดตำมดแูลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

แนวปฏิบัต ิ

 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย มีควำมเขำ้ใจขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำม
รับผิดชอบ บริษัทฯ จึงจัดท ำกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่  และควำม
รบัผิดชอบไวอ้ย่ำงชดัเจน ตลอดจนมีกำรติดตำมดแูลใหก้รรมกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ก ำหนดให้มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงสม ่ำ เสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกับทิศทำงของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
รวมถงึนโยบำยและกำรก ำหนดอ ำนำจอนมุติัด ำเนินกำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร อย่ำงไรก็ตำม กำรมอบหมำยอ ำนำจ
ดงักลำ่ว มิไดเ้ป็นกำรปลดเปลือ้งหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัตอ้ง
ติดตำมดแูลฝ่ำยจดักำรใหป้ฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
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หลักปฏิบัต ิ2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื 

หลักปฏิบัต ิ2.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งก ำหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร (objectives) 
เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยที่สอดคลอ้งกับกำรสรำ้งคณุค่ำใหท้ัง้กิจกำร ลกูคำ้ ผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ จะมีกำรก ำหนด วิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่ำนิยมร่วมขององคก์ร และนโยบำยที่ชัดเจนและเหมำะสมกับ
องคก์ร โดยค่ำนิยมขององคก์รจะตอ้งมีสว่นหนึ่งที่สะทอ้นคณุลกัษณะของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสื่อสำรใหก้บัผู้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร และเพื่อใหบุ้คลำกรในทุกระดับขอ งองคก์ร
ยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบติัหนำ้ที่เพื่อบรรลวุัตถุประสงคแ์ละเปำ้หมำยที่ก  ำหนดไว ้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้ง
ส่งเสริมกำรสื่อสำรและเสริมสรำ้งใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักขององคก์รสะทอ้นอยู่ในกำรตัดสินใจและกำร
ด ำเนินงำนของบคุลำกรในทกุระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งพิจำรณำ
ถงึควำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร สภำพแวดลอ้มและกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำง 
ๆ รวมทัง้กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ตลอดจนควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี ใน
กำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สำมำรถสรำ้งคณุค่ำใหท้ั้งแก่กิจกำร ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม
ควบคู่กนัไป ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรทัง้สิน้ 3 
คน เพื่อท ำหนำ้ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ ์นโยบำย แผนงำน 
วตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัที่ก  ำหนดไวภ้ำยใตก้รอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

หลักปฏิบัต ิ2.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งก ำกับดูแลใหม้ั่นใจว่ำ วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลำ
ปำนกลำง และ/หรือประจ ำปีของกิจกำรสอดคลอ้งกับกำรบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำร
น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั
ของกิจกำร โดยมีกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้ม ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้รวมถงึปัจจยัและควำมเสี่ยง
ต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่ำ (Value Chain) บนพืน้ฐำนของควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องก ำหนดเป้ำหมำยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ที่
เหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและศักยภำพของบริษัทฯ อีกทั้งตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตั้งเป้ำหมำยที่
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อำจน ำไปสู่กำรประพฤติที่ผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม รวมทั้ง คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งก ำกับดูแลใหม้ีกำร
ถ่ำยทอดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนให้ทั่วทั้งองคก์ร นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยัง
ตอ้งก ำกับดูแลใหม้ีกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีอยู่เสมอ เพื่อก ำกับดูแลใหม้ีกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ี
เหมำะสมตำมแผนท่ีก ำหนด และสนบัสนนุใหม้ีกำรจดัท ำหรือทบทวนวตัถปุระสงค ์เปำ้หมำย และกลยทุธส์  ำหรบัระยะ
ปำนกลำง 3-5 ปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีได้ค ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึน้ และยัง
พอจะคำดกำรณไ์ดต้ำมสมควร ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัตอ้งก ำกบัดแูลใหม้ีกำรสง่เสริมกำรสรำ้งนวตักรรม และ
น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้
เสยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

หลักปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทีมี่ประสิทธิผล 

หลักปฏิบัต ิ3.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งใน
เรื่องขนำด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่ วัตถปุระสงค ์และ
เปำ้หมำยหลกัที่ก  ำหนดไว ้

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูก้  ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งในเรื่ององคป์ระกอบ 
ขนำด สัดส่วนกรรมกำรที่ เป็นอิสระอย่ำงเหมำะสม และค ำนึงถึงคุณสมบัติที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนเพศ ทักษะ 
ประสบกำรณ ์และควำมสำมำรถที่เป็นประโยชนแ์ละเพียงพอในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ  

ณ ปัจจุบนั โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 7 คน แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร
จ ำนวน 2 คน กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คน และกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ซึ่งส่งผลใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีนโยบำยที่
จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งตอ้งมีกรรมกำรที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรอย่ำง
นอ้ย 1 คน ที่มีประสบกำรณใ์นธุรกิจหรืออตุสำหกรรมหลกัที่บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรอยู่ 

หลักปฏิบัต ิ3.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องเลือกบุคคลที่ เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่ำ 
องคป์ระกอบ และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เอือ้ต่อกำรใชด้ลุพินิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมีอิสระ 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่พิจำรณำก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพื่อน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชมุผูถ้ือหุน้ โดยค ำนงึหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้

3.4.1 ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน 
3.4.2 ค่ำตอบแทนอยู่ในระดบัที่สำมำรถจงูใจ สำมำรถรกัษำกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมี

คณุภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ใหก้บัองคก์รได ้
3.4.3 องคป์ระกอบของค่ำตอบแทนมีควำมชัดเจน โปร่งใส และง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ ทัง้รูปแบบที่เป็นตัว

เงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
3.4.4 เป็นอตัรำที่เทียบเคียงไดก้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรในอตุสำหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

โดยภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ 
จะเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะทอ้นถึงภำระหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนดว้ย โดยจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่เปิดเผยจะรวมไปถึง
ค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย และมีนโยบำยใหก้ำรก ำหนดโครงสรำ้ง
และอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนด  

หลักปฏิบัต ิ3.5 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทกุคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ และจดัสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทุกคนต้องปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส  ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะสง่เสริมกรรมกำรทกุคนใหเ้ขำ้ใจ
และทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของตน และปฏิบติัหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และค ำนงึถงึประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถ้ือ
หุน้เป็นส ำคัญ นอกจำกนี  ้กรรมกำรจะตอ้งอุทิศเวลำเพื่อปฏิบติัหนำ้ที่ตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอ 
โดยบริษัทฯ จะก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม
กรรมกำรทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในแต่ละปี และกรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ได้รวมแลว้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยภำยหลังที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีกำรเปิดเผยกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำรใหเ้ป็นท่ีรบัทรำบ 
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หลักปฏิบัต ิ3.6 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งก ำกับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้ง
บริษัทฯ และกิจกำรอื่นท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุมีควำมเขำ้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนและก ำกับกำรดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ จะ
พิจำรณำลงทุนในกิจกำรที่มีวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจกำรที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชนใ์หก้ับบริษัทฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ใหม้ีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัทฯ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส  ำคญัและควบคุม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว นอกจำกนี ้กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะตอ้ง
ท ำหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ใหบ้ริหำรจดักำรหรือด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่บริษัท
ฯ ก ำหนด โดยบริษัทฯ จะก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ อย่ำงชดัเจน 
เพื่อใหบ้คุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ดแูลใหก้ำรปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทย่อย รวมถงึจะตอ้งใชด้ลุยพินิจ
ตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่ส  ำคัญของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ  

หลักปฏิบัต ิ3.7 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งจัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรชดุย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินจะตอ้งถกูน ำไปใชส้  ำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบติัหน้ำที่
ต่อไปดว้ย 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อยอย่ำงนอ้ยปี
ละ 1 ครั้ง โดยจะตอ้งจัดใหม้ีกำรประเมินดว้ยวิธีประเมินดว้ยตนเอง (self-evaluation) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก ำหนดบรรทัดฐำนท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกับผลกำร
ปฏิบติังำนอย่ำงมีหลกัเกณฑ ์โดยผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย จะถกูน ำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยภำยหลงั
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จำกที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะเปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 

หลักปฏิบัต ิ3.8 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งก ำกับดูแลใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เกี่ยวกบับทบำทหนำ้ที่ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนนุ 
ใหก้รรมกำรทกุคนไดร้บักำรเสริมสรำ้งทกัษะและควำมรู ้ส  ำหรบักำรปฏิบติัหนำ้ที่กรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมใหก้รรมกำรเขำ้ร่วมกำรสมัมนำและกำรอบรมตำมที่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ จัดขึน้ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่  และกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหก้รรมกำรไดร้บักำรอบรมและ
พัฒนำควำมรูท้ี่จ  ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง โดยภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1 One Report) 

 

 หลักปฏิบัต ิ3.9 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำม
เรียบรอ้ย สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูที่จ  ำเป็น และมีเลขำนกุำรบริษัทท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่จ  ำเป็นและเหมำะสมต่อ
กำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนดกำรประชุมไวล้่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 6 ครั้งต่อปี และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่ง
หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มรำยละเอียดลว่งหนำ้ 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม รวมทั้งไดม้ีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้

 นอกจำกนี  ้บริษัทฯ จะมีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ และติดตำมดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติ
อย่ำงถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ และรบัผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชมุผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ดแูล
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ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบติัตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว รวมถึงหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด  โดยเลขำนุกำร
บริษัทควรไดร้ับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต่์อกำรปฏิบติัหนำ้ที่  และในกรณีที่มี
หลกัสตูรรบัรอง (certified programme) เลขำนกุำรบริษัทควรเขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรดงักลำ่วดว้ย 

            หลักปฏิบัต ิ4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัต ิ4.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรใหม้ั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และคณุลกัษณะที่จ  ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปำ้หมำย 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ จะก ำหนดคุณสมบัติ อ  ำนำจ หน้ำที่ของผู้บริหำรระดับสูงไว้อย่ำงชัดเจน และในกำรพิจำรณำ
หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้บคุคล หรือเห็นชอบบคุคลที่ถกูเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรระดบัสงู กรรมกำร
ผูจ้ัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดร่วมกันกบัคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะจัดท ำ
นโยบำยกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำคัญส ำหรับกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร
ระดบัสงูเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง  

 หลักปฏิบัต ิ4.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งก ำกบัดแูลใหม้ีกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 
โดยค ำนงึถงึหลกัยติุธรรม สำมำรถอำ้งอิงกบับริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนั และเป็นค่ำตอบแทน
ที่สำมำรถรกัษำผูบ้ริหำรที่มีคณุสมบติัตำมที่บริษัทฯ ตอ้งกำร รวมทัง้สรำ้งแรงจงูใจใหม้ีกำรปฏิบติังำนท่ีมีคณุภำพและ
มำตรฐำนท่ีดี เหมำะสมกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนดงักลำ่ว คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะท ำหน้ำที่พิจำรณำและกลั่นกรองก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป โดย
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบติังำน ควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรแต่ละคน นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกบัดแูลใหม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมินผลงำนส ำหรบัทัง้องคก์ร 

หลักปฏิบัต ิ4.3 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพันธข์องผูถ้ือหุน้ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
และกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
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แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำและท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และก ำกับดูแลโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยภำยหลงัที่บริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำร
ควบคมุกิจกำร 

หลักปฏิบัต ิ4.4 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจ  ำนวน ควำมรู้  ทักษะ 
ประสบกำรณ ์และแรงจงูใจที่เหมำะสม 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคอยติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนใหม้ีกำรพฒันำบุคลำกรทั้งในเรื่อง ควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่เหมำะสมอยู่เสมอ มีกำรก ำหนดให้มีโครงสร้ำงผลตอบแทนที่สอดคลอ้งกับ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในต ำแหน่งงำน และมีระบบกำรจ่ำยค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม ใหส้ิทธิและสวัสดิกำรที่ดี เหมำะสมกบัสถำนะของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน 
แก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภัยต่อชีวิต สขุอนำมยั 
และทรัพยส์ิน และได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพื่อดูแลใหพ้นักงำนมีกำรออมอย่ำงเพียงพอส ำหรับรองรับกำร
เกษียณ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงพนกังำนกบัหวัหนำ้งำนหรือผูบ้งัคับบญัชำ รวมทัง้
สนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำ และเพิ่มพูนทักษะควำมรู ้โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมตำมต ำแหน่งงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริษัทฯ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อเป็นกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน
อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  

หลักปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัต ิ5.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งใหค้วำมส ำคญัและสนับสนนุกำรสรำ้งนวัตกรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกบักำรสรำ้งคณุประโยชนต่์อลกูคำ้หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำใหก้ิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลมุกำรก ำหนด
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รูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและพัฒนำกำรด ำเนินงำน กำรวิจัย กำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน โดยบริษัทฯ ไดค้ ำนงึถงึกำรพัฒนำคณุภำพ กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์กำรค ำนงึถงึสิ่งแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดชอบต่อสงัคมมำโดยตลอด ทั้งนี ้ เพื่อสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงผลก ำไรทำงธุรกิจและกำรตอบแทนสู่
สงัคม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรน ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธก์ำรวำงแผน
พฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

หลักปฏิบัต ิ5.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร (operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ ทกุฝ่ำยขององคก์รไดด้ ำเนินกำร
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปำ้หมำยหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจกำร 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อ สังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอก ทั้งนี ้เพื่อ
สรำ้งควำมเขำ้ใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันจะเป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินธุรกิจ
และสรำ้งควำมเชื่อมั่น รวมทัง้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัทฯ ในระยะยำว บริษัทฯ จงึไดม้ีกำรก ำหนด
นโยบำย และแนวปฏิบติั ดงันี ้

 ควำมรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเนน้พฒันำองคก์รใหม้ีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และ
ต่อเน่ือง เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่เหมำะสมใหก้ับผูถ้ือหุน้และเพื่อเพิ่มมูลค่ำของบริษัทฯ และสง่ผลใหผู้ถ้ือหุน้
ได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ  ที่จะเข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์

 ควำมรบัผิดชอบต่อพนกังำนและลกูจำ้ง 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบติักบัพนกังำนทกุคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตำม
ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนแต่ละคน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม ใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพฒันำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพสงู รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนและเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีโอกำสพฒันำทักษะกำรท ำงำนในดำ้นต่ำง ๆ อีก
ดว้ย 
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 ควำมรบัผิดชอบต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หนี ้

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบติัต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หนีทุ้กฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ซื่อสตัยแ์ละไม่เอำ
เปรียบ รวมทั้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมสญัญำ ใหข้อ้มูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมัพันธท์ำง
ธุรกิจ 

 ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ 

บริษัทฯ จะปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจที่มีต่อลกูคำ้อย่ำงเคร่งครัดและรกัษำคณุภำพและมำตรฐำนและกำร
ใหบ้ริกำรที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ จัดใหม้ีกำรก ำหนดรำคำในอตัรำที่
เป็นธรรม รกัษำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของลกูคำ้ และไม่น ำขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือบคุคลอื่น 

 ควำมรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้และกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใส
และไม่สรำ้งควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม ไม่แสวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำง
กำรคำ้ดว้ยวิธีกำรที่ไม่สจุริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ
ในทำงรำ้ย 

 ควำมรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ ส่งเสริม และยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึน้พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ เน้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึก ควำม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใหเ้กิดขึน้ภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชนต่์อสว่นรวมและสงัคม 

 ควำมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั และใหค้วำมส ำคัญ
กบักำรควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบำยที่ใหก้ำรสนบัสนนุกิจกรรมต่ำง ๆ ที่
เสริมสรำ้งคุณภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำม
ปลอดภยัต่อชีวิต และทรพัยส์นิของพนกังำนอยู่เสมอ 

 กำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริตหรือคอรปัชนั โดยอำจเขำ้ร่วม รวมถงึสนบัสนนุใหบ้ริษัทอื่น ๆ และ
คู่คำ้มีและประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชนั รวมทัง้เขำ้ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยดว้ย 
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เสี่ยงเพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดมำตรกำรรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
ปัญหำหรือปัจจยัเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหำทำงลดควำมเสี่ยงหรือบริหำรควำมเสี่ยง
ใหต้ ่ำที่สดุ โดยจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

หลักปฏิบัต ิ6.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพและ
อิสระ 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีหนำ้ที่ตำมที่ไดก้  ำหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีที่เพียง
พอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ดูแลให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย และได้มีกำร
ว่ำจำ้งที่ปรึกษำดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มีกำรสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หลักปฏิบัต ิ6.3 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งคอยติดตำมดแูลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำง
บริษัทฯ กบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถ้ือหุน้ รวมไปถงึกำรปอ้งกันกำรใชป้ระโยชนอ์ันมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู 
และโอกำสของบริษัทฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่ไม่สมควร 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรดังกล่ำวไม่มีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
รำยกำรนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซึ่งก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกรอบกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้
โดยทั่วไป และหลักเกณฑเ์กี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนต์ำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด รวมถึงมีกำรจัดท ำคู่มือกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบติัเมื่อมี
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรสอบทำนกำรท ำ
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รำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้ีกำรสุ่มสอบทำน
กำรท ำรำยกำรว่ำเป็นไปโดยถูกตอ้ง ตรงตำมสญัญำ หรือนโยบำยหรือเง่ือนไขที่ก  ำหนดไว้ โดยภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้
จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลกัเกณฑ์
มำตรฐำนกำรบญัชี และตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 

 หลักปฏิบัต ิ6.4 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องก ำกับดูแลใหม้ีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอรร์ัปชันที่
ชดัเจน และสื่อสำรในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ัปชัน ซึ่งก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบติัดำ้นกำร
ต่อตำ้นคอรร์ัปชันที่ชัดเจน เพื่อสื่อสำรใหใ้นทุกระดับขององคก์รและต่อบุคคลภำยนอกสำมำรถน ำไปปฏิบติัได้จริง  
รวมถงึสนบัสนนุใหม้ีกำรจดักิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูฝังใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคับ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

หลักปฏิบัต ิ6.5 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งก ำกบัดแูลใหก้ิจกำรมีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี ้
เบำะแส 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัท ำนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ซึ่งไดก้ ำหนดกลไกในกำรรบัเรื่อง
รอ้งเรียน กำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส และกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียนโดยจะไม่กระท ำกำรใดอัน
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียน และไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกลุ ที่อยู่ และขอ้มลูอื่นใดที่สำมำรถระบตุวัผู้แจ้ง
เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียนได ้

หลักปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลักปฏิบัต ิ7.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบติัที่เกี่ยวขอ้ง 
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แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงิน
และขอ้มลูทั่วไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูที่ส  ำคัญที่
มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคอยดแูลใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำ และเปิดเผยขอ้มลู มีควำมรู ้ทกัษะ
และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และมีจ  ำนวนเพียงพอ โดยบคุลำกรดังกลำ่วหมำยถึงผูบ้ริหำร
สงูสดุสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผูจ้ัดท ำบญัชี และเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใหค้วำมเห็นชอบ
ในกำรเปิดเผยขอ้มลู โดยจะค ำนงึถงึ ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ ควำมเห็นของ
ผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้สงัเกตที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปำ้หมำยหลกักลยทุธแ์ละนโยบำยของบริษัทฯ โดยภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีน
เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูล ซึ่ง
รวมถึงงบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงิน ทั้งนี ้ เพื่อใหน้ักลงทุนได้
รับทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดดี้ยิ่งขึน้ 
นอกจำกตวัเลขทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว 

หลักปฏิบัต ิ7.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี ้

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใหฝ่้ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ และจะจดัใหม้ีกำรรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบญัชี กำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ขอ้มูลทั่วไปและ
ขอ้มลูส ำคญัในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่ำงถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลำ และเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนด ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

นอกจำกนี ้ในกำรอนมุติักำรท ำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุติั คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะมีกำรประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงทัง้ที่มำจำกภำยนอกและภำยในเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไม่
กระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำรสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี  ้
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  หลักปฏิบัต ิ7.3 

ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งมั่นใจ
ไดว้่ำ กิจกำรมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทัง้นี ้ภำยใตก้ำรค ำนงึถึง
สทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

แนวปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรจัดกำรกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินโดยค ำนึงถึงสิทธิของ
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย โดยในกรณีที่กิจกำรมีแนวโนม้ที่จะไม่สำมำรถช ำระหนีห้รือมีปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะดูแลอย่ำงใกลช้ิดใหก้ิจกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวังเป็นพิเศษ และด ำเนินกำรติดตำมกำรแกไ้ข
ปัญหำโดยใหฝ่้ำยจัดกำร และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสถำนะอย่ำงสม ่ำเสมอ
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรพิจำรณำตัดสินใจใด ๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะดว้ยวิธีกำรใดจะตอ้ง
เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลโดยก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินที่ค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สี ยทกุ
ฝ่ำย รวมถงึกำรติดตำมใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหุน้รบัทรำบอย่ำงครบถว้น 

หลักปฏิบัต ิ7.4 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฏิบัต ิ

 ภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะ
มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 
นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชนั กำรปฏิบติัต่อพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึกำรปฏิบติัอย่ำงเป็นธรรม 
และกำรเคำรพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1 One Report) โดยจะค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือในระดับสำกล และ
ขอ้มลูที่เปิดเผยจะเป็นเรื่องที่ส  ำคญัและสะทอ้นกำรปฏิบติัที่จะน ำไปสูก่ำรสรำ้งคณุค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

หลักปฏิบัต ิ7.5 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้ีหน่วยงำนหรือผูร้ับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพันธท์ี่
ท ำหนำ้ที่ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห ์ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำ
เทียมกนั และทนัเวลำ 
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แนวปฏิบัต ิ

 ภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะ
จัดใหม้ีกำรก ำหนดผูท้ี่รับผิดชอบกำรให้ขอ้มูลกับบุคคลภำยนอก โดยเป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
เขำ้ใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เปำ้หมำยหลกัค่ำนิยมและสำมำรถสื่อสำรกบัตลำดทนุไดเ้ป็นอย่ำงดี และ
ดแูลใหฝ่้ำยจัดกำรมีกำรก ำหนดทิศทำงและสนับสนนุงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์และจดัท ำนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล
และสำรสนเทศ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบคุคลภำยนอกเป็นไปอย่ำงเหมำะสมเท่ำเทียม
กัน ทันเวลำ ใชช้่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มีต่อผลต่อรำคำหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรให้
เขำ้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏิบติัตำมนโยบำย 

หลักปฏิบัต ิ7.6 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งสง่เสริมใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มลู 

แนวปฏิบัต ิ

 ภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้นอกจำกกำร
เผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท์ี่ก  ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะมีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีกำรน ำเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

หลักปฏิบัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุน้ 

หลักปฏิบัต ิ8.1 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งคอยดแูลใหม้ั่นใจว่ำ ผูถ้ือหุน้มีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญัของบรษัิทฯ 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในสทิธิพืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ สทิธิกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ 
สทิธิในกำรที่จะไดร้บัสว่นแบง่ก ำไรของกิจกำร สทิธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สทิธิในกำรเขำ้
ร่วมประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสยีงในที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบริคณหส์นธิ กำรลดทนุ
หรือเพิ่มทุน เป็นตน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลใหม้ั่นใจว่ำเรื่องส ำคัญ ทั้งประเด็นที่ก  ำหนดในกฎหมำยและ
ประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ไดผ่้ำนกำรพิจำรณำหรืออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นโดยจะ
บรรจุเป็นวำระกำรประชมุผูถ้ือหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุตำมระยะเวลำที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด เพื่อใหผู้ถ้ือ
หุน้ไดม้ีเวลำพิจำรณำรำยละเอียด แต่ละวำระกำรประชมุ และภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบริษัทจดทะเบียน
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ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยส ำหรับกำรเสนอเพิ่มวำระ
กำรประชมุและกำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  

หลักปฏิบัต ิ8.2 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวันประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสทิธิภำพ และเอือ้ใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถใชส้ทิธิของตน 

แนวปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธิของผูถ้ือหุน้โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผูถ้ือ
หุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปตำมกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งอย่ำง
ครบถว้นและเหมำะสม โดยด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ิทธิของผูถ้ือ
หุน้ ดงันี ้

8.2.1 บริษัทฯ จะมีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมอย่ำงนอ้ย 7 
วัน โดยจะระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ตอ้งตดัสนิใจในที่ประชมุอย่ำงครบถว้น ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุได ้ 

8.2.2 บริษัทฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระหรือบุคคลใด  ๆ  เขำ้ร่วม
ประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนังสือ
นัดประชุมเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถำม แสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำง  ๆ  ไดอ้ย่ำง
เต็มที่และอิสระ เมื่อกำรประชมุแลว้เสร็จ  

8.2.3 บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ร่วมประชมุทั้งใน
เรื่องสถำนท่ีและเวลำที่เหมำะสม 

8.2.4 ในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรประชมุตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดย
จะพิจำรณำ และลงคะแนนเรียงตำมล ำดับวำระที่ก  ำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ เป็น
สำระส ำคัญ หรือเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่จ  ำเป็น โดยประธำนกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็น
ประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหนำ้ที่ดูแลให้กำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำร
สอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ  
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8.2.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกับดูแลและกลั่นกรองกำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นตำมตำมกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง
อย่ำงครบถว้นและเหมำะสม เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ 

8.2.6 ภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้บริษัทจะเปิด
โอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สว่นนอ้ย สำมำรถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจำรณำเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรหรือเสนอ
วำระกำรประชมุเพิ่มเติมไดก้่อนกำรประชมุผูถ้ือหุน้ โดยจะก ำหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน และ
เปิดเผยหลกัเกณฑด์ังกล่ำวให้ผูถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ และจะแจง้เหตุผลที่ไม่น ำขอ้เสนอวำระ
กำรประชมุของผูถ้ือหุน้บรรจเุป็นวำระกำรประชมุของบริษัทต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้ ๆ  

 หลักปฏิบัต ิ8.3 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติที่ประชมุ และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไป
อย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทฯ จะก ำหนดแนวทำงปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี มีกำรด ำเนินกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งและโปร่งใส โดยภำยหลงัที่บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้บริษัทฯ จะมีกำรเปิดเผยมติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันท ำกำรถัดไป ผ่ำนระบบของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มทั้งจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผูถ้ือหุน้ 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำและอนุมัติ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  
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