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การกากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมหลักบรรษัทภิบำลในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยกำรมีคณะกรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีวิสยั ทัศน์ รับผิดชอบต่อหน้ ำที่ในกำรกำกับกิจกำรให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัท มีกำรบริ หำรงำนที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เคำรพในสิทธิและควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้น และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยเป็ นปั จจัยที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงประกำศใช้ นโยบำยปฏิบตั ิกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับ
กรรมกำรบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตำมแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้กำรกำหนดบทบัญญัติต่ำงๆ จะยึดถือแนวทำงให้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ นำ หลักกำรกำกับ
ดูแลกิ จกำรที่ดี สำหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ยน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ตำม
แนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด มำใช้ เป็ นแนวทำง ในกำร
พัฒนำนโยบำยที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยแบ่งเป็ น แปด (8) หมวดได้ ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
หมวดที่ 6 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
หมวดที่ 7 กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
หมวดที่ 8 กำรดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมและกำรทบทวน
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หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิด
หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ กำรซื ้อ
ขำยหรื อกำรโอนหุ้น กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของบริ ษัท กำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลบริ ษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่วมประชุม เพื่อ
ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมกำร แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ บริ ษัท เช่น กำร
จัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำร
พิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
- บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
อย่ ำ งน้ อย เจ็ ด (7) วัน (หรื อ ระยะเวลำอื่ น ใดตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด) โดยหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม จะมี
รำยละเอี ย ดระเบี ย บวำระกำรประชุ ม เอกสำรประกอบระเบี ย บวำระต่ ำ งๆ พร้ อมควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท หนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด รำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ ำประชุมแทนได้ แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม และรำยละเอียดของ
เอกสำรที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนำมำแสดงในวันประชุมด้ วย เพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ ำประชุมและกำรลงคะแนน
เสีย ง และเป็ นไปตำมข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท เกี่ ย วกับ กำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น ทัง้ นี ผ้ ้ ูถื อ หุ้น ยังสำมำรถเข้ ำ ดู
ข้ อมู ล ต่ ำ งๆ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ของบริ ษั ทแต่ ล ะครั ง้ ได้ ทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
[www.mcgroupnet.com]
- บริ ษัทเปิ ดโอกำสและอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสิทธิ นำเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทัง้
เสนอคำถำมล่วงหน้ ำ สำหรับกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
- บริ ษัทจัดให้ มีกำรอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่
และละเว้ นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้นทุกประเภท
- กรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้น ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง บริ ษั ท เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือ หุ้นสำมำรถมอบฉัน ทะ
ให้ กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ ำร่วมประชุมแทนได้
- ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธำนที่ประชุมจะชี แ้ จงเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ที่ใช้ ในกำรประชุม รวมถึง
ขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติ และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ
- ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน ในกำรซักถำม
แสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำงๆ ได้ อย่ำงเต็มที่ โดยมีกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องเข้ ำร่ วม
ประชุม ผู้ถื อหุ้น เพื่ อตอบคำถำมในที่ป ระชุม พร้ อมทัง้ รั บฟั งควำมคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่ำงๆ ของ
ผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะนำไปพิจำรณำ หรื อดำเนินกำรตำมสมควรต่อไป และเมื่อกำรประชุมแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะ
จัดทำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้ องและสมบูรณ์ ภำยใน สิบสี่ (14) วันนับจำกวันประชุ ม แล้ วนำส่ง
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำวให้ กบั หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องภำยในเวลำที่กำหนด และเผยแพร่รำยงำน
กำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้ องสำมำรถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษั ท จะปฏิบัติ ต่อผู้ถือ หุ้นทุก รำยอย่ำงเท่ำเทีย มและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ นผู้บ ริ หำร ผู้ถื อหุ้น ที่ ไม่เป็ น
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักกำรดังนี ้
- บริ ษัทมีนโยบำยและมีกำรปฏิบตั ิในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำและโปร่งใส
แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรที่มีสำระสำคัญ อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้ มีช่องทำงกำร
สือ่ สำรที่หลำกหลำย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น สอบถำมข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่ำนเว็บไซต์บริ ษัท หรื อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทไปยังตลำดหลักทรัพย์อย่ำง
ครบถ้ วน เป็ นต้ น
- บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน
ก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
-

-

-

บริ ษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม สำมสิบ (30) วัน และ
จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม ยี่สิบเอ็ด (21) วัน เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับ
เอกสำรล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมและมีเวลำศึกษำข้ อมูลก่อนวันประชุมอย่ำงเพียงพอ
ในหนังสือเชิ ญ ประชุม บริ ษั ทมีกำรระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษั ท
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้ วนและเพียงพอ โดยวำระกำรประชุมสำมั ญ ผู้ถือหุ้น
ประกอบด้ วย
1) ในวำระแต่ งตัง้ กรรมกำร ได้ ร ะบุชื่ อ -นำมสกุ ล อำยุ ประวัติ ก ำรศึ ก ษำ ประวัติ ก ำรท ำงำนของ
กรรมกำรแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตัง้ จำนวนบริ ษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยแยกเป็ นหัวข้ อ
บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ
ข้ อมูลกำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำ และวันที่ เดือนและปี ที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของ
บริ ษัท
2) วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำย จำนวนเงินและรูปแบบค่ำตอบแทน
แยกตำมตำแหน่งและภำระหน้ ำที่ของกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด
3) วำระกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญชี กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี โดยแสดงค่ำสอบบัญชีแยก
จำกค่ำบริ กำรอื่น
4) วำระกำรจ่ำยเงิน ปั นผล ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวนเงินที่ ขออนุมัติ
เปรี ยบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ำยในปี ก่อน
ไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน รวมทังไม่
้ เพิ่มวำระกำรประชุม ห รื อ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
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-

อำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองโดยกำรจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุก
แบบตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด ซึง่ ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ พร้ อมรำยละเอียด
วิธีกำรมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์
ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ จำกเว็บไซต์ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ ได้ เปิ ดเผย
รำยชื่อพร้ อมประวัติของกรรมกำรอิสระให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะไว้ ด้วย
วันประชุมผู้ถอื หุ้น

-

-

-

กำหนดให้ มีระยะเวลำกำรลงทะเบียนล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม สอง (2) ชัว่ โมง โดยได้ นำระบบคอมพิวเตอร์
และบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อควำมถูกต้ อง รวดเร็ ว และเชื่ อถื อได้ ของ
ข้ อมูลโดยผู้ถือหุ้นสถำบันสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะมำลงทะเบียนได้ ก่อนล่วงหน้ ำ เพื่อป้องกันมิให้ เริ่ ม
ประชุมผู้ถือหุ้นล่ำช้ ำอันเกิดมำจำกกำรลงทะเบียนเข้ ำประชุมล่ำช้ ำ
กำหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่ง
เสียง
ก่อนเริ่ มกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ชี ้แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบ
บริ ษัทใช้ บตั รลงคะแนนมำในกำรลงมติในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระแต่ละ
วำระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ ตำมที่เห็นสมควร โดยเฉพำะในวำระเลือกตังกรรมกำร
้
ได้ ให้ มี
กำรเลือกกรรมกำรรำยบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทสำหรับวำระเลือกตังกรรมกำร
้
(ทังกรณี
้
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง)
ในกำรสรุ ปผลกำรนับคะแนนเสียงแต่ละวำระ จะมีกำรแสดงผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบทุก
วำระตำมลำดับ
ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมลำดับวำระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ องและโปร่งใส
ตำมข้ อกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่แจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อน
กำรตัดสินใจ
หลังการประชุมผู้ถอื หุ้น

-

นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันประชุม ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมรับทรำบในทันที
จัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ หุ้นและนำส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ภำยใน สิบสี่ (14) วันนับจำกวันประชุม ตำมกำหนด และได้ เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทพร้ อมกันด้ วย
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ทให้ ควำมสำคัญ ต่อสิทธิ ของผู้มี ส่วนได้ เสีย ทุกกลุ่ม โดยได้ จัดท ำคู่มื อจริ ยธรรมธุรกิ จ เพื่ อ ให้ ก รรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนได้ รับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ที่สำคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มุ่งมั่นจะด ำเนิ น ธุรกิ จ ของบริ ษั ท ให้ มี ผลประกอบกำรที่ ดีแ ละมี ป ระสิทธิ ภำพ สร้ ำงกำรเติ บ โตอย่ำงมี
คุณภำพและมัน่ คง เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงกำรเจริ ญเติบโตของมูลค่ำบริ ษัทในระยะยำว
ด้ วยผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืน รวมทังเคำรพสิ
้
ทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยกำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียม โปร่ งใส
เชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
พนักงำน
พนัก งำนเป็ นทรั พ ยำกรอัน มี ค่ำสูงสุด และเป็ นปั จจัย สำคัญ สู่ค วำมสำเร็ จ ของบริ ษั ท บริ ษั ท จึงได้ มุ่งพัฒ นำ
เสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทังส่
้ งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมสุภำพ
และให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน กำรว่ำจ้ ำง แต่งตังและโยกย้
้
ำยพนักงำน จะพิจำรณำบนพื ้นฐำนของคุณธรรม
และกำรใช้ ทรัพยำกรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบำยและมีกำรบริ หำรจัดกำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ มำกกว่ำที่กฎหมำยกำหนด มุง่ เน้ นให้ มี
ควำมเหมำะสม และสอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน และบริ ษัท
มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่
เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด อีกทังยั
้ งมีหลักกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ
บริ ษัทเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน ไม่นำข้ อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล
ครอบครั ว ไปเปิ ดเผยให้ กับ บุค คลภำยนอกหรื อผู้ที่ ไม่เกี่ ย วข้ อ ง เว้ น แต่เป็ นข้ อ มูลที่ ต้ องเปิ ดเผยต่อบุค คลภำยนอกที่
เกี่ยวข้ องตำมบทบังคับของกฎหมำย
ลูกค้ ำ
บริ ษัทมีนโยบำยให้ ควำมสำคัญต่อกำรสร้ ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้ อมกับลูกค้ ำ ตลอดจนเป็ นที่ไว้ วำงใจของ
ลูกค้ ำ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่นำไปสู่ ควำมสำเร็ จของธุรกิจบริ ษัท โดยปฏิบตั ิต่ อลูกค้ ำด้ วยควำมจริ งใจและสุภำพอ่อนน้ อม และมี
เจตจำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและ
ข้ อปฏิบตั ิไว้ อย่ำงจัดเจนในจริ ยธรรมธุรกิ จ เช่น กำรผลิตและส่งมอบสินค้ ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณ ภำพและได้ มำตรฐำน
ตรงตำมข้ อตกลงกับลูกค้ ำในรำคำที่เป็ นธรรม ให้ ข้อมูลข่ำวสำรและคำแนะนำที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันเหตุกำรณ์ มี
ระบบกำรจัดกำรเก็บข้ อมูลของลูกค้ ำอย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรักษำควำมลับของลูกค้ ำและไม่นำข้ อมูลของลูกค้ ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องโดยมิ ชอบ มีระบบ/กระบวนกำร ที่ให้ ลูกค้ ำร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับคุณ ภำพ
ปริ มำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ ำและบริ กำร เป็ นต้ น
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คูค่ ้ ำ และ/หรื อเจ้ ำหนี ้ หรื อ ลูกหนี ้
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะให้ กำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ ำหนี ห้ รื อลูกหนี ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่ทำให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รำยงำนที่ถกู ต้ อง รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในข้ อสัญญำและถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ ำหนี ้
เป็ นสำคัญ ในกำรชำระคืนเงินต้ น ดอกเบี ้ย และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ
กำรดำเนิน ธุรกิ จกับคู่ค้ ำใดๆ ต้ องไม่นำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่ อเสียงของบริ ษั ท หรื อขัดต่อกฎหมำยใดๆ
คำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ กำรคัดเลือกคู่ค้ำต้ องทำอย่ำงยุติธรรม ทังนี
้ ้
บริ ษัท ถือว่ำคูค่ ้ ำเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรร่วมสร้ ำงมูลค่ำให้ กบั ลูกค้ ำ
คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ
บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดแนว
ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ ภำยใต้ กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ ไม่ละเมิดควำมลับ หรื อ
ล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ ำของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ ด้ วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมำย หรื อขัดต่อจริ ยธรรม
สังคมส่วนรวม
บริ ษัทในฐำนะเป็ นบริ ษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึง่ ต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทมีกำรดำเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลำของกำรดำเนินงำนของบริ ษัท บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ/หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
พยำยำมยกระดับกำรปฏิบตั ิให้ มีมำตรฐำนสูงกว่ำกฎหมำยกำหนด ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มและสร้ ำงสรรค์สงั คม ทังในส่
้ วนของ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริ มด้ ำนกำรศึกษำ กำรประหยัดพลังงำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้ อม นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ยังให้ ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรและเผยแพร่ ควำมรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้ อมไปสูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อร่ วมกันดูแลรักษำ
สิง่ แวดล้ อม และถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่บริ ษัทมีควำมเชี่ยวชำญให้ เป็ นประโยชน์และสร้ ำงอำชีพให้ สงั คม เช่น
โครงกำรฝึ กสอนกำรเย็บผ้ ำ เป็ นต้ น
บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ โดยมีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้ งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัทและมีกำรตรวจสอบกำรใช้ โปรแกรม หรื อซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในกำรทำงำนของพนักงำน
อยู่เสมอ เพื่อป้องกันกำรใช้ โปรแกรม หรื อ ซอฟต์ แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำน รวมไปถึงกำรให้
ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบและจดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำของบริ ษัทอย่ำงถูกต้ อง เพื่อป้องกันกำรละเมิด หรื อ
ถูกละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำจำกผู้อื่นด้ วยเช่นกัน
อี ก ทัง้ บริ ษั ท มี น โยบำยผลิ ต สิ น ค้ ำ และให้ บ ริ ก ำรใดๆ ที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมกำรดูแลรักษำธรรมชำติแ ละอนุรักษ์ พลังงำน และมีนโยบำยที่จะคัดเลือกและส่งเสริ มกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยสำมำรถดูรำยละเอียดกำรดำเนินงำนได้ ในหัวข้ อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ มี กำรประกำศใช้ น โยบำยรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น เพื่ อให้ พนัก งำนและผู้มี ส่วนได้ เสีย ทุก ฝ่ ำย
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย ควำมถูกต้ องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรถูกละเมิ ดสิทธิ ระบบควบคุม ภำยในที่ บ กพร่ อง หรื อกำรผิด จริ ย ธรรมธุรกิ จของบริ ษั ทผ่ำนกรรมกำร
ตรวจสอบของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลกำรร้ องเรี ยน หรื อ แจ้ งเบำะแส และข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน จะได้ รับกำรคุ้มครองและเก็บ
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ไว้ เป็ นควำมลับ ตำมมำตรกำรคุ้ม ครองผู้ร้องเรี ย น โดยกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนิ น กำรสั่ง กำรให้ มี ก ำรตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง สรุ ปรำยละเอียดของเรื่ องร้ องเรี ยนทังหมด
้
พร้ อมทังหำแนวทำงแก้
้
ไข (ถ้ ำมี) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่อพิจำรณำให้ ข้อเสนอแนะ แก้ ไขเยียวยำ หรื อดำเนินกำรอื่นใดต่อไป โดยช่องทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยน มีดงั นี ้
• ร้ องเรี ยนโดยตรงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ
2) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ
3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ กลุ่มงำนบริ หำรทุนมนุษย์และพัฒนำองค์กร
หรื อ
4) ผู้จดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน หรื อ
5) เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-117-9999 โทรสำร 02-117-9998
• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ : auditcommittee@mcgroupnet.com
2) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
: sunee.s@mcgroupnet.com
3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
: vorarat.l@mcgroupnet.com
กลุม่ งำนบริ หำรทุนมนุษย์และพัฒนำองค์กร
4) ผู้จดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน : pinn.p@mcgroupnet.com
5) เลขำนุกำรบริ ษัท
: corpsecretary@mcgroupnet.com
• จดหมำยทำงไปรษณีย์
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ
2) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ
3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ กลุ่มงำนบริ หำรทุนมนุษย์และพัฒนำองค์กร
หรื อ
4) ผู้จดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน หรื อ
5) เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-117-9999 โทรสำร 02-117-9998
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หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลำ และได้ มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด ทังรำยงำนทำงกำรเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่
สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ และมีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษั ท เพื่อให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทรำบข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ [www.mcgroupnet.com]
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริ ษัท ตลอดจนสำรสนเทศที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจำปี ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทังงบกำรเงิ
้
นรวมของบริ ษัท ให้ มีกำรจัดทำ
งบตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีกำรตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีควำมอิสระดูแลให้ บริ ษัท
เลือกใช้ นโยบำยบัญชีอย่ำงเหมำะสมและถือ ปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ จัดกำรดูแลให้ รำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริ ษัท มี
ควำมถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นจริ ง และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้ วนและเชื่อถือได้
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้ แต่งตังกรรมกำรตรวจสอบ
้
เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ มี
ควำมถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่ งใสและทันเวลำตำมข้ อกำหนดของ
กำรเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน สอบทำนระบบควบคุมภำยในเพื่อให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำร
พิจำรณำปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบของบริ ษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบก็ยงั มีกำรสอบทำนพิจำรณำ
รำยกำรเกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ถึงควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอ
ให้ กบั ทำงคณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
บริ ษั ท ได้ จัด ท ำค ำอธิ บ ำยและกำรวิเครำะห์ ข องฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลและเข้ ำใจกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิด
ขึ ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในแต่ละไตรมำสได้ ดียิ่งขึ ้นนอกเหนือจำกข้ อมูลตัวเลขในงบกำรเงิน
เพียงอย่ำงเดียว
เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำร
เปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ56-1) และบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน ตลอดจน
บทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร บริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำร
ระดับสูง ในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ในส่ว นของกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลและผู้มี อำนำจในกำรเปิ ดเผยข้ อ มูล บริ ษั ท ให้ ค วำมสำคัญ โดยมี ห ลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดให้ มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้ ำที่สื่อสำรกับบุคคลภำยนอกและจัดกำรกับสำระสำคัญ
ของข้ อมูลของบริ ษั ทให้ แก่ผ้ ูที่ต้องกำร เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ลงทุนทั่วไป รวมถึงรำยงำนกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบเป็ นรำยไตรมำส อย่ำงไรก็ดี กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลประกอบกำรของบริ ษัท แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
ต้ องมีช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรที่จะงดกำรเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อให้ กำรดำเนินงำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ของ
บริ ษัท เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่ งใสและเท่ำเทียมหลีกเลี่ยง
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กำรให้ ข้อมูลที่ไม่เท่ำเทียมกันซึ่งอำจจะนำไปสูก่ ำรใช้ ข้อมูลภำยในหรื อกำรสร้ ำงรำคำหลักทรัพย์ บริ ษัทได้
ก ำหนดให้ มี ระยะเวลำงดให้ ข้ อ มูล (Quiet Period) เป็ นเวลำ สิ บ ห้ ำ (15) วัน ก่ อ นวัน ประกำศผลกำร
ด ำเนิ น งำนจนถึ ง วัน ที่ ป ระกำศผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยประกำศ
ระยะเวลำงดให้ ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทภำยใต้ หวั ข้ อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)
2. กำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรทั่วไปสำหรับกำรบริ หำรองค์ กรกับสื่อสำรมวลชน ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยหลักกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
3. กำหนดบุคคลผู้ประสำนงำน (Contact Person) กับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
3.1 บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด ก ำหนดให้ ส ำนั ก เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท เป็ นผู้
ประสำนงำน
3.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดให้ สำนักเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้
ประสำนงำน
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ ทำหน้ ำที่พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบในเรื่ องสำคัญที่เกี่ ยวกับกำรบริ หำรของบริ ษัท อำทิ นโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์
เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ คณะผู้บริ หำร บริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำม
นโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลภำยใต้ กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้ วยควำมซือ่ สัตย์สจุ ริ ตระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
สูงสุดให้ แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณ ะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมกำรจ ำนวน แปด (8) ท่ ำ น และเป็ นกรรมกำรอิ ส ระ
จำนวน สี่ (4) ท่ำน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมกำรอิสระเกินกว่ำ หนึง่ ในสำม (1/3) ของคณะกรรมกำรทังหมด
้
โดยกรรมกำรอิสระ
เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ อง
และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรอิสระได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทอย่ำงเต็มที่
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กำหนดไว้ ว่ำในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นสำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำร หำกจำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม (1/3)
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรกำกับดูแลเป็ นไปตำมอย่ำงทัว่ ถึงในทุกมิติ และสอดคล้ องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี และเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อกำกับดูในเรื่ อง
ต่ำงๆ ตลอดจนแต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัทขึ ้นตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยให้
บริ ษัทและคณะกรรมกำรของบริ ษัท ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ นตัวกลำงที่คอย
ประสำนงำนกับบุคคลทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท โดยบริ ษัทมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของเลขำนุกำรบริ ษัท ซึง่ ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหัวข้ อโครงสร้ ำงกำรจัดกำร
นอกจำกนี ้กรรมกำรบริ ษัท ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ นๆ เกินกว่ำ ห้ ำ (5)
บริ ษั ท ในกรณี ที่ ก รรมกำรคนใดคนหนึ่ งมี ต ำแหน่ ง เป็ นกรรมกำรในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ เกิ น กว่ำ ห้ ำ (5) บริ ษั ท
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำว
บริ ษัท ได้ มีกำรแต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัทขึ ้นตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อช่วยให้ บริ ษัท และคณะกรรมกำรของบริ ษัท ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ น
ตัวกลำงที่คอยประสำนงำนกับบุคคลทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท โดยบริ ษัท มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัทไว้ เช่นเดียวกับขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่กำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิและตำม
กฎหมำยที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัท วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
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จะต้ องใช้ วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมกำรจะได้ จดั ให้ มี
กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี นอกจำกนี ้ ภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท
เข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตำมกฎและข้ อบังคับต่ำงๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศกำหนด โดยจะเปิ ดเผยรำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรไว้ ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
-

นโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนให้ สอดคล้ องกับหน้ ำที่แ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำร กล่ำวคือ เนื่องจำกกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับผลประโยชน์ของกรรมกำรโดยตรง กรรมกำรจึงไม่ควรอนุมัติ
ค่ำตอบแทนของตนเอง คณะกรรมกำรจะจัดให้ มีกระบวนกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่โปร่งใสและได้ รับ
อนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้ โครงสร้ ำงและอัตรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำม
รับผิดชอบและจูงใดให้ คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้

- นโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้นำบริษัท (CEO หรือเทียบเท่ำ) กล่ำวคือ
คณะกรรมกำรจะกำกับดูแลให้ มกี ำรกำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม ซึง่ กำรกำหนด
โครงสร้ ำงค่ำตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ผู้บริ หำรระดับสูง หรื อเทียบเท่ำ ปฏิบตั ิงำนให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว
ทังนี
้ ้กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ (CEO หรื อเทียบเท่ำ) ต้ องพิจำรณำอย่ำงน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนควรจูงใจให้
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ (CEO หรื อเทียบเท่ำ) บริ หำรกิจกำรให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์
และสอดคล้ อ งกับ ผลประโยชน์ ข องกิ จ กำรในระยะยำว โดยสื่ อ สำรให้ ก รรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ (CEO หรื อ
เทียบเท่ำ) ทรำบเกณฑ์กำรประเมินเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
(2) ประเมิ น ผลงำนกรรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ (CEO หรื อ เที ย บเท่ำ ) เป็ นประจ ำทุก ปี หรื อ อำจมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้ประเมินและประธำนกรรมกำรหรื อกรรมกำรอำวุโสควรเป็ น
ผู้สอื่ สำรผลกำรพิจำรณำ รวมทังประเด็
้
นเพื่อกำรพัฒนำให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ (CEO หรื อเทียบเท่ำ)ทรำบ
(3) อนุมตั ิค่ำตอบแทนประจำปี ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (CEO หรื อเทียบเท่ำ) และควรพิจำรณำผลประเมิน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ (CEO หรื อเทียบเท่ำ) และปั จจัยอื่นๆประกอบด้ วย
- นโยบำยควำมเป็ นอิ ส ระของคณะกรรมกำรบริ ษั ท จำกฝ่ ำยจั ด กำร โดยมี ก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำที่ ร ะหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะทำควำมเข้ ำใจขอบเขตหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ ำที่ของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลฝ่ ำย
จัดกำรให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
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จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท มี น โยบำยกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ โดยยึ ด มั่น ในมำตรฐำนจริ ย ธรรมสูง สุด กำรรั ก ษำควำมลับ ของบริ ษั ท
กำรปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องตำมกฎหมำย กำรเคำรพสิทธิ ซึ่งกันและกัน กำรดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท
และสิ่งแวดล้ อมภำยนอก ซึ่งคณะกรรมกำรตลอดจนผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนได้ ให้ ควำมสำคัญและมีหน้ ำที่ต้องถือ
ปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด โดยคณะกรรมกำรจะได้ จดั ให้ มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำ
ทุกปี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ด้วยกำรกำหนดให้
กรรมกำรและผู้บริ หำรทุกท่ำนต้ องจัดทำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียและนำส่งไว้ ให้ เลขำนุกำรบริ ษัท โดยในกำรพิจำรณำเรื่ อง
ต่ำงๆ จะต้ องพิจำรณำบนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำที่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อมีสว่ นได้ เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อกำรมีส่วนได้ เสียของตนในรำยกำร
ดังกล่ำว และต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนันๆ
้
หำกมีรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เกิดขึ ้นที่เป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
กำรค้ ำโดยทั่วไป จะต้ อ งนำเสนอต่อที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จำรณำอนุมัติ โดยให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่
กรณี ) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ อง
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ ำ ที่ ส อบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ น และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษัท และสำรสนเทศทำงกำร
เงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี โดยกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวจะต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และมีกำรเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำง
สม่ำเสมอ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
3. การประชุมคณะกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท กำหนดให้ คณะกรรมกำรต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อย สำม (3) เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำร
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น และมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจำเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท ซึง่ ใน
กำรประชุมทุกครำวจะมีกำรกำหนดวำระกำรประชุมที่ชดั เจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ค รบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่ง
ให้ กับคณะกรรมกำรล่วงหน้ ำ เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วมประชุม โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรทุกคนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเปิ ดเผย นอกจำกนี ้ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จะมีกำรเชิญผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐำนะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
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บริ ษั ทมีค วำมมุ่งมั่น ให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ทได้ รับข้ อมูลที่ เพี ยงพอ ครบถ้ วน ต่อเนื่อง และทันเวลำก่อนกำร
ประชุมทุกครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริ ษัทได้ โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ให้
คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ
4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทจัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเองของกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงน้ อยปี ละ หนึง่ (1) ครัง้ เพื่อเป็ น
กำรประเมินประสิทธิภำพ ผลงำนและปั ญหำในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
โดยมีกระบวนกำรดังนี ้
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้ มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนกำกับกำหนด
2) เลขำนุกำรบริ ษัท สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
3) เลขำนุกำรบริ ษัท รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร และดำเนินกำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำนให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
โดยวัตถุประสงค์กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษัท จะมุ่ งเน้ นให้ กำรประเมินผลสำมำรถสะท้ อนถึง
ประสิทธิ ภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งแบ่งได้ เป็ น สอง (2) รู ปแบบ ได้ แก่ กำรประเมิน
ภำพรวมของคณะกรรมกำรทังคณะ
้
และ กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล (กำรประเมินตนเอง)
ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำรทังคณะ
้
และกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล
(กำรประเมินตนเอง) โดยแบ่งหัวข้ อกำรประเมิน เจ็ ด (7) ด้ ำน ได้ แก่ โครงสร้ ำงและคุณ สมบัติของกรรมกำร บทบำท
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์
ของคณะกรรมกำรกับฝ่ ำยบริ หำร กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสีย
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมี
อำนำจแจ้ งให้ ฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่วมประชุม ชี ้แจง หรื อจัดทำรำยงำนเสนอเพื่อให้ คำแนะนำกำรดำเนินกำรที่ได้ รับมอบหมำย
ได้ ตำมที่เห็นควร อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้ แก่ คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน และคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทจดทะเบียน
ไทยของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD โดยได้ กำหนดให้ มีกำรประเมินปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้ เป็ นกำร
ประเมินผลของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็ นกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด ซึง่ มีกระบวนกำรดังนี ้
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1) คณะกรรมกำรชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวทำงกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย
และดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท รำยงำนผลกำรประเมินของของคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ สรุ ปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริ ษัท และผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้
คณะกรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ ำที่ ปั ญหำ อุปสรรคต่ำงๆ
และนำผลประเมิน มำวิเครำะห์ ก ำรปฏิ บัติ หน้ ำที่ ของกรรมกำร ตลอดจนนำข้ อเสนอแนะมำปรับ ปรุ ง และพัฒ นำกำร
ดำเนินงำนต่อไป
• การอบรมของกรรมการ
บริ ษัทส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้แก่ผ้ ู ที่เกี่ยวข้ อง ในระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริ ษัท เช่น กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ ำใจถึงหลักกำร
ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท ในกำรบริ หำรงำน ให้ มี
ประสิทธิภำพและจรรยำบรรณ โดยเข้ ำร่วมอบรม/สัมมนำหลักสูตรต่ำงๆของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) และหลักสูตรอบรมที่จดั โดยสถำบันต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประโยชน์ ในกำรรับรู้ ข่ำวสำรและเพิ่ มเติมควำมรู้ ทุกครัง้ ที่บริ ษัทได้ รับเอกสำรแจ้ งกำรอบรมหรื อเอกสำร
ประกอบกำรอบรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ คณะกรรมกำรบริ ษั ท บริ ษั ทจะน ำส่งข้ อ มูลดังกล่ำวให้ แก่ก รรมกำรเพื่ อศึกษำและ
พิจำรณำเข้ ำร่วมต่อไป
• การปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่
ทุกครัง้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ เลขำนุ กำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรปฐมนิเทศ และมอบหมำยเอกสำร
ข้ อ มูลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องกรรมกำรใหม่ เพื่ อ ให้ ก รรมกำรใหม่ได้ รับ ทรำบแผนธุ รกิ จ ของบริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้ ำงองค์กร และประเด็นกฎหมำยสำคัญที่ควรทรำบสำหรับกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน โดยในเบื ้องต้ นได้ นำส่งเอกสำรที่สำคัญ ดังนี ้
1) ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
2) คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
3) โครงสร้ ำงองค์กร และรำยชื่อผู้บริ หำร
4) โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ ธุรกิจ
5) ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หนังสือรับรอง และข้ อบังคับ
6) แผนธุรกิจของบริ ษัท
7) ภำพรวมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
8) กำรประกันภัย D&O (Directors & Officers Liability Insurance)
นอกจำกกำรนำส่งเอกสำรดังกล่ำวแล้ ว ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และเลขำนุกำร
บริ ษัทได้ นำเสนอข้ อมูลดังนี ้
1) ภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจ ประกอบด้ วย Company Overview และ Company Strategies
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2) กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน
3) โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท และขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
4) คณะกรรมกำรชุดย่อย
5. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
• กรรมการ
ตำมข้ อบังคับบริ ษัท กำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
หนึง่ ในสำม (1/3) ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงสำมส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน หนึง่ ในสำม
(1/3) โดยให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งมีสิทธิ ได้ รับ
เลือกตังกลั
้ บมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
คณะกรรมกำรได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
สรรหำ คัดเลือก และกลัน่ กรองบุค คลที่มีคุณ สมบัติที่ เหมำะสมตำมข้ อบังคับของบริ ษั ท โดยผ่ำนควำมเห็น ชอบจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ ที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท
กำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท เป็ นไปตำมที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัท ดังนี ้
- กรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
- ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมกำรของบริ ษัท เพื่อดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อยห้ ำ (5) คน
โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท ยัง ได้ ก ำหนดโครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษั ท ตำมนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร คื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยคณะกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย หนึง่ ในสำม (1/3) ของกรรมกำรทังคณะด้
้
วย
• คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
โดยจะพิจำรณำคุณ สมบัติของกรรมกำรให้ เหมำะสมและสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ ของบริ ษั ท ภำยใต้ โครงสร้ ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่ำวจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมทัง้ ในด้ ำนทัก ษะ วิ ช ำชี พ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ ย วชำญเฉพำะด้ ำน เพศ กำรอุทิ ศ เวลำ รวมถึง มี
คุณสมบัติครบถ้ วนในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้
มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้กำรแต่งตัง้
กรรมกำรของบริ ษัท จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญถึงกำรแสดงข้ อมูลกำรวิเครำะห์ทักษะที่มีอยู่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทชุด
ปั จจุบนั และทักษะที่จำเป็ นในกำรสรรหำกรรมกำรอีกด้ วย
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• กรรมการอิสระ
สำหรับกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริ ษัท บุคคลดังกล่ำวต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมนิยำม
กรรมกำรอิสระของบริ ษัท ซึง่ มีเกณฑ์เท่ำกับข้ อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระจะต้ องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท และต้ องไม่
น้ อยกว่ำสำม (3) คน และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิ น ร้ อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ ที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อ ผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่ อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำร
อิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำ ยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำต
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำท (2,000,000) ต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม
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หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ
สอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
10. มีวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกิน เก้ ำ (9) ปี
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หมวดที่ 6: นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรองค์ กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ มีกำร
เติบโตและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มนั่ คง และสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระดับที่
เหมำะสม ดังนันบริ
้ ษัท จึงเห็นควรให้ นำระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมำปฏิบตั ิโดยมีกรอบกำรดำเนินงำนและขันตอนกำร
้
บริ ห ำรควำมเสี่ ย งสอดคล้ อ งกั บ หลัก เกณฑ์ ข อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำกล เพื่ อให้ ผ้ ูเกี่ ย วข้ อ งมี ค วำมเข้ ำใจหลัก กำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งและน ำไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่ำงเหมำะสม
1. กำหนดให้ กำรบริ หำรควำมเสีย่ งเป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่ต้องตระหนักถึงควำมเสีย่ งในกำร
ปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำนของตนและองค์กรโดยรวม และต้ องให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำน
ต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
2. กำหนดให้ ทุกหน่วยงำนมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยง กำหนดตัวชี ้วัดควำมเสี่ยง แนวทำง
ป้องกันและบรรเทำควำมเสี่ยง รวมถึงติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อม
ทังจั
้ ดทำรำยงำนที่เกี่ยวกับควำมเสีย่ งตำมกรอบกำรดำเนินงำนและขันตอนกำรบริ
้
หำรควำมเสีย่ ง
3. กำหนดให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรจัดกำรวำงแผนกลยุทธ์ และกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท
4. เมื่อพนักงำนพบเห็นหรื อรับทรำบควำมเสี่ยง โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ ำนคอร์ รัปชั่นที่อำจเกิดขึ ้นต่อบริ ษัท
จะต้ องรำยงำนให้ ผ้ ูบงั คับบัญ ชำ หรื อบุคคลตำมนโยบำยรับเรื่ องร้ องเรี ยน และตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำน
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
5. มุง่ ส่งเสริ มสนับสนุนและให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกระบวนกำรและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งแก่ผ้ บู ริ หำร
และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำรปลูกฝั งให้ บคุ ลำกรทุกระดับได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมมี
ส่วนร่ วมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรด้ ำนบริ หำรควำมเสี่ยงขององค์ กรให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมที่
นำไปสูก่ ำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Creation)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีมติให้ จัดตัง้ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อทบทวนและประเมิน
ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อองค์กร ทังควำมเสี
้
่ยงจำกภำยนอกและภำยในองค์กร โดยครอบคลุมควำมเสี่ยง สี่ ( 4)
ประกำร ดังนี ้
1. ควำมเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Financial Risk)
3. ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk)
4. ควำมเสีย่ งจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก (Compliance Risk)
คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยง ต้ องกำหนดกลยุทธ์ ที่ใช้ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับทิศทำงธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยต้ องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
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หมวดที่ 7: การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัท
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงได้ จดั ให้ มกี ลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพอย่ำง
เพียงพอ ในกำรปกป้อง รักษำ และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริ ษัท กำหนดลำดับชันของกำรอนุ
้
มตั ิ และ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำร และพนักงำน กำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรมีฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง รัดกุม และเป็ นไปตำมที่ระเบียบกำหนด
ไว้ รวมทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำน และบริ หำรงำนของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือโดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในซึ่งจะต้ องรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท
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หมวดที่ 8: การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิที่ดีข องคู่มือ นโยบำย
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสร้ ำงควำมมั่นคงและยัง่ ยืนให้ กับองค์ กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยจะกำหนดให้ มีกำรทบทวนคู่มื อ
“นโยบำยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร” เป็ นประจำทุกปี
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