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การก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมหลกับรรษัทภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่ประกอบ
ไปด้วยกำรมีคณะกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีวิสยัทศัน์ รับผิดชอบต่อหน้ำที่ในกำรก ำกบักิจกำรให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์
ของบริษัท มีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคำรพในสิทธิและควำมเท่ำเทียมของผู้ ถือหุ้น และมีควำมรับผิดชอบ
ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยเป็นปัจจยัที่ท ำให้บริษัทสำมำรถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำวอยำ่งยัง่ยืน  

คณะกรรมกำรบริษัทจึงประกำศใช้นโยบำยปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ตำมข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตำมแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีก้ำรก ำหนดบทบญัญัติต่ำงๆ จะยึดถือแนวทำงให้ปฏิบตัิได้จริง นอกจำกนีบ้ริษัทได้น ำ  หลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ตำม
แนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนด มำใช้เป็นแนวทำง   ในกำร
พฒันำนโยบำยที่ครอบคลมุถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีสว่นได้เสีย กำร
เปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยแบง่เป็น แปด (8) หมวดได้ ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น  

หมวดที่ 2 กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั  

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี  

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส  

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หมวดที่ 6 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

หมวดที่ 7 กำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

หมวดที่ 8 กำรดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมและกำรทบทวน 
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หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ กำรซือ้
ขำยหรือกำรโอนหุ้น กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัท กำรได้รับขำ่วสำรข้อมลูบริษัทอยำ่งเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชมุ เพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำร
จดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนมุตัิรำยกำร
พิเศษ เป็นต้น 
 ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีเป็นกำรสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย เจ็ด (7) วัน (หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด) โดยหนังสือเ ชิญประชุมจะมี
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม  เอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท หนงัสือมอบฉนัทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด รำยช่ือของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลอืกที่จะมอบฉนัทะให้เข้ำประชมุแทนได้ แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ และรำยละเอียดของ
เอกสำรท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องน ำมำแสดงในวนัประชุมด้วย เพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ำประชุมและกำรลงคะแนน
เสียง และเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท เก่ียวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นยังสำมำรถเข้ำดู 
ข้อมูลต่ำงๆ เก่ียวกับระเบียบวำระกำรประชุมของบ ริษั ทแต่ละครัง้ได้ทำงเว็บไซต์ของบ ริษัท 
[www.mcgroupnet.com] 

- บริษัทเปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิน ำเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร
ประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร รวมทัง้
เสนอค ำถำมลว่งหน้ำ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

- บริษัทจดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงอย่ำงเต็มที่  
และละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้นทกุประเภท  

- กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉันทะ        
ให้กรรมกำรอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนได้ 

- ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกับกฏเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม รวมถึง
ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเพียงพอ 

- ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิเท่ำเทียมกนั ในกำรซกัถำม    
  แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่ โดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม 
  ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุม พร้อมทัง้รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของ 
  ผู้ ถือหุ้นเพื่อที่จะน ำไปพิจำรณำ หรือด ำเนินกำรตำมสมควรต่อไป และเมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะ 
  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ภำยใน สิบสี่ (14) วนันับจำกวนัประชุม แล้วน ำส่ง   
  รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วให้กบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในเวลำที่ก ำหนด และเผยแพร่รำยงำน 
  กำรประชมุทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

 



OMD-OCS-2560-004 

แก้ไขครัง้ที่ 2 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2560    4 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกักำรดงันี ้

- บริษัทมีนโยบำยและมีกำรปฏิบตัิในกำรเปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและโปร่งใส
แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่มีสำระส ำคัญอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีช่องทำงกำร
สือ่สำรที่หลำกหลำย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั เช่น สอบถำมข้อมลูข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ผ่ำนเว็บไซต์บริษัท หรือกำรเปิดเผยข้อมูลบริษัทไปยงัตลำดหลกัทรัพย์อย่ำง
ครบถ้วน เป็นต้น 

- บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผย
ตอ่สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน  

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

- บริษัทจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
 ประจ ำปีได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ สำมสบิ (30) วนั และ
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม  ยี่สิบเอ็ด (21) วัน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับ
 เอกสำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุและมีเวลำศกึษำข้อมลูก่อนวนัประชมุอยำ่งเพียงพอ 
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีกำรระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท         
 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ โดยวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
 ประกอบด้วย 

1)  ในวำระแต่งตัง้กรรมกำร ได้ระบุช่ือ-นำมสกุล อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำนของ
กรรมกำรแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตัง้ จ ำนวนบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยแยกเป็นหัวข้อ
บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ 
ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และวนัที่ เดือนและปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัท 

2)  วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบำย จ ำนวนเงินและรูปแบบคำ่ตอบแทน
แยกตำมต ำแหนง่และภำระหน้ำที่ของกรรมกำร หลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน โดยให้
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ 

3)  วำระกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชี ควำมเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี โดยแสดงค่ำสอบบญัชีแยก
จำกคำ่บริกำรอื่น 

4)  วำระกำรจ่ำยเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวนเงินที่ขออนุมัติ 
เปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยในปีก่อน 

- ไมม่ีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมลูส ำคญัในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งกะทนัหนั รวมทัง้ไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุห รื อ
 เปลีย่นแปลงข้อมลูที่ส ำคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 
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- อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองโดยกำรจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทกุ
 แบบตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ พร้อมรำยละเอียด
 วิธีกำรมอบฉนัทะในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
 ของบริษัท ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี ้ได้เปิดเผย
 รำยช่ือพร้อมประวตัิของกรรมกำรอิสระให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลอืกเป็นผู้ รับมอบฉนัทะไว้ด้วย 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

- ก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรลงทะเบียนลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ สอง (2) ชัว่โมง โดยได้น ำระบบคอมพิวเตอร์
 และบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพื่อควำมถูกต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของ
 ข้อมลูโดยผู้ ถือหุ้นสถำบนัสำมำรถสง่หนงัสือมอบฉนัทะมำลงทะเบียนได้ก่อนลว่งหน้ำ เพื่อป้องกนัมิให้เร่ิม
 ประชมุผู้ ถือหุ้นลำ่ช้ำอนัเกิดมำจำกกำรลงทะเบียนเข้ำประชมุลำ่ช้ำ 
- ก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่ง
 เสยีง 
- ก่อนเร่ิมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทรำบ  
- บริษัทใช้บตัรลงคะแนนมำในกำรลงมติในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัท ำบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระแตล่ะ
 วำระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร โดยเฉพำะในวำระเลือกตัง้กรรมกำร ได้ ให้มี
 กำรเลือกกรรมกำรรำยบคุคล  และเก็บบตัรลงคะแนนทกุประเภทส ำหรับวำระเลือกตัง้กรรมกำร (ทัง้กรณี
 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง) 
- ในกำรสรุปผลกำรนบัคะแนนเสียงแต่ละวำระ จะมีกำรแสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบทุก
 วำระตำมล ำดบั 
- ด ำเนินกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตำมล ำดบัวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งถกูต้องและโปร่งใส 
 ตำมข้อกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัท และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่แจ้ง      
 ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อน
 กำรตดัสนิใจ 

หลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 

- น ำสง่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวนัประชุม ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุรับทรำบในทนัที 

- จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นและน ำส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภำยใน สิบสี่ (14) วนันบัจำกวนัประชุมตำมก ำหนด และได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกนัด้วย 
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยได้จัดท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนได้รับทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด  

 บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ที่ส ำคญั ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทมุ่งมั่นจะด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีผลประกอบกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงมี
คณุภำพและมัน่คง เพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมลูค่ำบริษัทในระยะยำว
ด้วยผลตอบแทนที่ดีและยัง่ยืน รวมทัง้เคำรพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม โปร่งใส 
เช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 พนกังำน 
 พนักงำนเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดและเป็นปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนำ
เสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้สง่เสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังำนด้วยควำมสภุำพ
และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรว่ำจ้ำง แตง่ตัง้และโยกย้ำยพนกังำน จะพิจำรณำบนพืน้ฐำนของคณุธรรม 
และกำรใช้ทรัพยำกรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
 บริษัทมีนโยบำยและมีกำรบริหำรจดักำรคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรตำ่งๆ มำกกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด มุง่เน้นให้มี
ควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน และบริษัท
มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำนอยู่
เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด อีกทัง้ยงัมีหลกักำรพฒันำบคุลำกร เพื่อพฒันำทกัษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนทกุระดบั 
 บริษัทเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำน ไม่น ำข้อมูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล 
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่
เก่ียวข้องตำมบทบงัคบัของกฎหมำย 

ลกูค้ำ 
 บริษัทมีนโยบำยให้ควำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับลกูค้ำ ตลอดจนเป็นที่ไว้วำงใจของ
ลกูค้ำ ซึง่เป็นปัจจยัที่น ำไปสู ่ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบตัิต่อลกูค้ำด้วยควำมจริงใจและสภุำพอ่อนน้อม และมี
เจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
ข้อปฏิบตัิไว้อย่ำงจัดเจนในจริยธรรมธุรกิจ เช่น กำรผลิตและส่งมอบสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและได้มำตรฐำน      
ตรงตำมข้อตกลงกับลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเหตุกำรณ์ มี
ระบบกำรจดักำรเก็บข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำและไม่น ำข้อมลูของลกูค้ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ มีระบบ/กระบวนกำร ที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเก่ียวกับคุณภำพ 
ปริมำณ ควำมปลอดภยัของสนิค้ำและบริกำร เป็นต้น 
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 คูค้่ำ และ/หรือเจ้ำหนี ้หรือ ลกูหนี ้ 

 บริษัทมีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ำหนีห้รือลกูหนี ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รำยงำนที่ถกูต้อง รวมทัง้ยดึมัน่ในข้อสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีต่อเจ้ำหนี ้
เป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และกำรดแูลหลกัประกนัตำ่งๆ 

กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำใดๆ ต้องไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ  
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้ำ กำรคดัเลือกคู่ค้ำต้องท ำอย่ำงยตุิธรรม ทัง้นี ้
บริษัท ถือวำ่คูค้่ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำงมลูคำ่ให้กบัลกูค้ำ 

 คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 
 บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดแนว
ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลบั หรือ
ลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมำย หรือขดัตอ่จริยธรรม 

 สงัคมสว่นรวม 
 บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตส ำนกึในบญุคณุของประเทศและเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ซึง่ต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ 
 ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ
พยำยำมยกระดบักำรปฏิบตัิให้มีมำตรฐำนสงูกว่ำกฎหมำยก ำหนด ตลอดจนดแูลป้องกนัมิให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้ำงสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของ     
กำรพฒันำคุณภำพชีวิต กำรสง่เสริมด้ำนกำรศึกษำ กำรประหยดัพลงังำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ้บริษัท
ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรสื่อสำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมไปสูผู่้มีสว่นได้เสียที่ เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกนัดแูลรักษำ
สิง่แวดล้อม และถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ที่บริษัทมีควำมเช่ียวชำญให้เป็นประโยชน์และสร้ำงอำชีพให้สงัคม เช่น 
โครงกำรฝึกสอนกำรเย็บผ้ำ เป็นต้น 

บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัตอ่กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทและมีกำรตรวจสอบกำรใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรท ำงำนของพนกังำน
อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันกำรใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบและจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพื่อป้องกันกำรละเมิด หรือ     
ถกูละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำจำกผู้อื่นด้วยเช่นกนั 

อีกทัง้ บริษัทมีนโยบำยผลิตสินค้ำและให้บริกำรใดๆ ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตำมกฎหมำย
สิง่แวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมกำรดแูลรักษำธรรมชำติและอนรัุกษ์พลงังำน และมีนโยบำยที่จะคดัเลอืกและสง่เสริมกำรใช้
ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยสำมำรถดรูำยละเอียดกำรด ำเนินงำนได้ในหวัข้อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรประกำศใช้นโยบำยรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้พนักงำนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรถูกละเมิดสิทธิ ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่ำนกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี ้ข้อมลูกำรร้องเรียน หรือ แจ้งเบำะแส และข้อมลูของผู้ ร้องเรียน จะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บ
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ไว้เป็นควำมลับตำมมำตรกำรคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน โดยกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สรุปรำยละเอียดของเร่ืองร้องเรียนทัง้หมด พร้อมทัง้หำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขเยียวยำ หรือด ำเนินกำรอื่นใดต่อไป โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียน มีดงันี ้

• ร้องเรียนโดยตรงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
 1)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 

  2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ 
  3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ กลุ่มงำนบริหำรทุนมนุษย์และพฒันำองค์กร 

หรือ 
  4) ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน หรือ 
  5) เลขำนกุำรบริษัท  
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
  เลขที่ 448,450 ถนนออ่นนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศพัท์ 02-117-9999  โทรสำร 02-117-9998 

• จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ : auditcommittee@mcgroupnet.com 
 2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร : sunee.s@mcgroupnet.com 
 3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ : vorarat.l@mcgroupnet.com 
     กลุม่งำนบริหำรทนุมนษุย์และพฒันำองค์กร 
 4) ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน : pinn.p@mcgroupnet.com 
 5) เลขำนกุำรบริษัท : corpsecretary@mcgroupnet.com  

• จดหมำยทำงไปรษณีย์ 1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
  2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ 
  3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ กลุ่มงำนบริหำรทุนมนุษย์และพฒันำองค์กร 

หรือ 
  4) ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน หรือ 
  5) เลขำนกุำรบริษัท  
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
  เลขที่ 448,450 ถนนออ่นนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
  โทรศพัท์ 02-117-9999  โทรสำร 02-117-9998 
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หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลำ และได้มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่
ส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์และมีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทรำบข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูผำ่นทำงตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
ผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี [www.mcgroupnet.com] 
 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสำรสนเทศที่
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปี ดแูลคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้งบกำรเงินรวมของบริษัท ให้มีกำรจดัท ำ
งบตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีกำรตรวจสอบบญัชีโดยผู้สอบบญัชีที่เช่ือถือได้และมีควำมอิสระดแูลให้บริษัท
เลือกใช้นโยบำยบญัชีอย่ำงเหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ จดักำรดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริษัท มี
ควำมถกูต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ 
 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรได้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ให้มี
ควำมถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใสและทนัเวลำตำมข้อก ำหนดของ
กำรเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทำนระบบควบคมุภำยในเพื่อให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำร
พิจำรณำปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบของบริษัท นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบก็ยงัมีกำรสอบทำนพิจำรณำ
รำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ถึงควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะน ำเสนอ
ให้กบัทำงคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
 บริษัทได้จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทรำบข้อมลูและเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลงที่เกิด
ขึน้กบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึน้นอกเหนือจำกข้อมลูตวัเลขในงบกำรเงิน
เพียงอยำ่งเดียว 
 เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำร
เปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูผำ่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ56-1) และบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแตล่ะทำ่น ตลอดจน
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดบัสงู ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  
 ในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลและผู้มีอ ำนำจในกำรเปิดเผยข้อมูล  บริษัทให้ควำมส ำคัญโดยมีหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ก ำหนดให้มีหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อท ำหน้ำที่สื่อสำรกบับคุคลภำยนอกและจดักำรกบัสำระส ำคญั
ของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ ที่ต้องกำร เช่น ผู้ ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ ลงทุนทั่วไป  รวมถึงรำยงำนกำร
ปฏิบตัิงำนด้ำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบเป็นรำยไตรมำส อย่ำงไรก็ดี กำร
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบกำรของบริษัท แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ 
ต้องมีช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรท่ีจะงดกำรเปิดเผยข้อมลู เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของ
บริษัท เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใสและเท่ำเทียมหลีกเลี่ยง
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กำรให้ข้อมลูที่ไม่เท่ำเทียมกนัซึ่งอำจจะน ำไปสูก่ำรใช้ข้อมลูภำยในหรือกำรสร้ำงรำคำหลกัทรัพย์ บริษัทได้
ก ำหนดให้มีระยะเวลำงดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลำ สิบห้ำ (15) วันก่อนวันประกำศผลกำร
ด ำเนินงำนจนถึงวันที่ประกำศผลกำรด ำเนินงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกำศ
ระยะเวลำงดให้ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หวัข้อปฏิทินนกัลงทนุ (IR Calendar) 

2. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทั่วไปส ำหรับกำรบริหำรองค์กรกับสื่อสำรมวลชน ให้เป็นไปตำมนโยบำยหลกักำร
เปิดเผยข้อมลูของบริษัท 

3. ก ำหนดบคุคลผู้ประสำนงำน (Contact Person) กบัหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
3.1 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนดให้ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้

ประสำนงำน 
3.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดให้ ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้

ประสำนงำน 
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ ท ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองส ำคญัที่เก่ียวกบักำรบริหำรของบริษัท อำทิ นโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ 
เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น มติที่ประชมุคณะกรรมกำร ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริตระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูค่ำ
สงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบ ริษัท  ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน  แปด (8) ท่ ำน  และเป็นกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน สี ่(4) ทำ่น คิดเป็นสดัสว่นกรรมกำรอิสระเกินกวำ่ หนึง่ในสำม (1/3) ของคณะกรรมกำรทัง้หมด โดยกรรมกำรอิสระ
เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และประกำศตลำดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง
และสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรอิสระได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผลเป็นประโยชน์กบับริษัทอยำ่งเต็มที่ 

คณะกรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร หำกจ ำนวน
กรรมกำรจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) 

ทัง้นี ้เพื่อให้กำรก ำกบัดแูลเป็นไปตำมอยำ่งทัว่ถึงในทกุมิติ และสอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดี และเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อก ำกบัดใูนเร่ือง
ต่ำงๆ ตลอดจนแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทขึน้ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อช่วยให้
บริษัทและคณะกรรมกำรของบริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเป็นตวักลำงที่คอย
ประสำนงำนกบับคุคลทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยบริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของเลขำนกุำรบริษัท ซึง่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

นอกจำกนีก้รรมกำรบริษัท ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ ห้ำ (5) 
บริษัท ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึ่งมีต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ ห้ำ (5) บริษัท 
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรทำ่นดงักลำ่ว 

บริษัท ได้มีกำรแตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทขึน้ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535
เพื่อช่วยให้บริษัท และคณะกรรมกำรของบริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเป็น
ตวักลำงที่คอยประสำนงำนกับบุคคลทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยบริษัท มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทไว้เช่นเดียวกบัขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตำมที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและตำม
กฎหมำยที่ใช้บงัคบักบับริษัท วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมกำร ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท 
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จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ และปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และควำมซื่อสตัย์สจุริต เพื่อรักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมกำรจะได้จดัให้มี
กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี นอกจำกนี ้ภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัของบริษัท
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตำมกฎและข้อบงัคบัต่ำงๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศก ำหนด โดยจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

- นโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร กลำ่วคือ เนื่องจำกกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน์ของกรรมกำรโดยตรง กรรมกำรจึงไม่ควรอนุมัติ
ค่ำตอบแทนของตนเอง คณะกรรมกำรจะจดัให้มีกระบวนกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่โปร่งใสและได้รับ
อนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น ทัง้นีค้ณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอตัรำคำ่ตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำม
รับผิดชอบและจงูใดให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

- นโยบำยก ำหนดคำ่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้น ำบริษัท (CEO หรือเทียบเท่ำ) กลำ่วคือ 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลให้มกีำรก ำหนดโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม ซึง่กำรก ำหนด
โครงสร้ำงคำ่ตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ผู้บริหำรระดบัสงู หรือเทียบเทำ่ ปฏิบตัิงำนให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว 
ทัง้นีก้ำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเท่ำ) ต้องพิจำรณำอยำ่งน้อยในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(1) เห็นชอบหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนควรจูงใจให้
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเท่ำ) บริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ 
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว โดยสื่อสำรให้กรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ (CEO หรือ
เทียบเทำ่) ทรำบเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรลว่งหน้ำ  
(2) ประเมินผลงำนกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเท่ำ) เป็นประจ ำทุกปี หรืออำจมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินและประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรอำวโุสควรเป็น
ผู้สือ่สำรผลกำรพิจำรณำ รวมทัง้ประเด็นเพื่อกำรพฒันำให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเทำ่)ทรำบ 
(3) อนุมตัิค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเท่ำ) และควรพิจำรณำผลประเมิน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ (CEO หรือเทียบเทำ่) และปัจจยัอื่นๆประกอบด้วย 

- นโยบำยควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริษัทจำกฝ่ำยจัดกำร  โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลฝ่ำย
จดักำรให้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมำตรฐำนจริยธรรมสูงสุด กำรรักษำควำมลับของบริษัท  
กำรปฏิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ถกูต้องตำมกฎหมำย กำรเคำรพสิทธิซึ่งกนัและกัน กำรดูแลทรัพย์สินของบริษัท 
และสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งคณะกรรมกำรตลอดจนผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนได้ให้ควำมส ำคญัและมีหน้ำที่ต้องถือ
ปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรจะได้จดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำ
ทกุปี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยกำรก ำหนดให้
กรรมกำรและผู้บริหำรทกุทำ่นต้องจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีและน ำสง่ไว้ให้เลขำนกุำรบริษัท โดยในกำรพิจำรณำเร่ือง
ตำ่งๆ จะต้องพิจำรณำบนหลกักำรที่ว่ำกำรตดัสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเทำ่นัน้ และควรหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
หรือมีสว่นได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำร
ดงักลำ่ว และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 
 หำกมีรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึน้ที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเง่ือนไข
กำรค้ำโดยทั่วไป จะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี ้บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท และสำรสนเทศทำงกำร
เงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดยกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักลำ่วจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต และมีกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ข้อบงัคบัของบริษัท ก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อย สำม (3) เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำร
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น และมีกำรจัดสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึง่ใน
กำรประชุมทกุครำวจะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชมุที่ชดัเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัสง่
ให้กับคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรทกุคนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย นอกจำกนีใ้นกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะมีกำรเชิญผู้ บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ฐำนะท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
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 บริษัทมีควำมมุ่งมั่นให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลำก่อนกำร
ประชุมทุกครัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ 

4.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองของกรรมกำรบริษัท อยำ่งน้อยปีละ หนึง่ (1) ครัง้ เพื่อเป็น

กำรประเมินประสิทธิภำพ ผลงำนและปัญหำในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
โดยมีกระบวนกำรดงันี ้

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่หนว่ยงำนก ำกบัก ำหนด 

2) เลขำนกุำรบริษัท สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร 
3) เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร และด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
โดยวตัถุประสงค์กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท จะมุ่งเน้นให้กำรประเมินผลสำมำรถสะท้อนถึง

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งแบ่งได้เป็น สอง (2) รูปแบบ ได้แก่ กำรประเมิน
ภำพรวมของคณะกรรมกำรทัง้คณะ และ กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรรำยบคุคล (กำรประเมินตนเอง)  

ซึ่งมีหลกัเกณฑ์กำรประเมินภำพรวมของคณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล 
(กำรประเมินตนเอง)  โดยแบ่งหวัข้อกำรประเมิน เจ็ด (7) ด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบตัิของกรรมกำร บทบำท 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์
ของคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยบริหำร กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสยี 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมี
อ ำนำจแจ้งให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม ชีแ้จง หรือจดัท ำรำยงำนเสนอเพื่อให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกำรที่ได้รับมอบหมำย
ได้ตำมที่เห็นควร อนึง่ บริษัทได้จดัให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรเพื่อกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยืน และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
ไทยของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD โดยได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินปีละ หนึ่ง (1) ครัง้ เป็นกำร
ประเมินผลของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นกำรประเมินประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ ซึง่มีกระบวนกำรดงันี ้
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1) คณะกรรมกำรชดุย่อยจดัท ำแบบประเมินผลตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

2) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรชดุยอ่ย สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย
และด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

3) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินของของคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำร
บริษัท 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้
คณะกรรมกำรทกุท่ำนรับทรำบ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ 
และน ำผลประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร ตลอดจนน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง และพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตอ่ไป 

• การอบรมของกรรมการ 

บริษัทสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ ที่เก่ียวข้อง ในระบบกำรก ำกับดแูล
กิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงหลกักำร
ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรงำน ให้มี
ประสิทธิภำพและจรรยำบรรณ โดยเข้ำร่วมอบรม/สมัมนำหลกัสตูรต่ำงๆของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) และหลกัสตูรอบรมที่จดัโดยสถำบนัตำ่งๆที่เก่ียวข้อง  

เพื่อประโยชน์ในกำรรับรู้ข่ำวสำรและเพิ่มเติมควำมรู้ ทุกครัง้ที่บริษัทได้รับเอกสำรแจ้งกำรอบรมหรือเอกสำร
ประกอบกำรอบรมที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะน ำส่งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรเพื่อศึกษำและ
พิจำรณำเข้ำร่วมตอ่ไป 

• การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

ทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ และมอบหมำยเอกสำร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบแผนธุรกิจของบริษัท 
ผลติภณัฑ์และบริกำร ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร และประเด็นกฎหมำยส ำคญัที่ควรทรำบส ำหรับกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน โดยในเบือ้งต้นได้น ำสง่เอกสำรที่ส ำคญั ดงันี ้

1) ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
2) คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 
3) โครงสร้ำงองค์กร และรำยช่ือผู้บริหำร 
4) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ธุรกิจ 
5) ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หนงัสอืรับรอง และข้อบงัคบั 
6) แผนธุรกิจของบริษัท 
7) ภำพรวมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8) กำรประกนัภยั D&O (Directors & Officers Liability Insurance) 
 นอกจำกกำรน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวแล้ว ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และเลขำนุกำร

บริษัทได้น ำเสนอข้อมลูดงันี ้
1) ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย Company Overview และ Company Strategies 
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2) กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
3) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
4) คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

5. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

• กรรมการ 
ตำมข้อบังคับบริษัท ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง  

หนึง่ในสำม (1/3) ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออกให้ตรงสำมสว่นไมไ่ด้ ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสว่น หนึง่ในสำม 
(1/3) โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งมีสิทธิได้รับ
เลอืกตัง้กลบัมำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้ 

คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนมหีน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
สรรหำ คัดเลือก และกลัน่กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมข้อบังคับของบริษัท โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท 

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมที่ระบใุนข้อบงัคบับริษัท ดงันี ้
- กรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
- ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อยห้ำ (5) คน 

โดยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

นอกจำกนีบ้ริษัท ยังได้ก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร คือ 
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย หนึง่ในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้คณะด้วย 

• คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

โดยจะพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรให้เหมำะสมและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของบริษัท ภำยใต้โครงสร้ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้บุคคลดงักล่ำวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมทัง้ในด้ำนทักษะ วิชำชีพ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ กำรอุทิศเวลำ รวมถึงมี
คณุสมบตัิครบถ้วนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่เก่ียวข้อง ทัง้นีก้ำ รแต่งตัง้
กรรมกำรของบริษัท จะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังให้ควำมส ำคญัถึงกำรแสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ทักษะที่มีอยู่ของคณะกรรมกำรบริษัทชุด
ปัจจบุนั และทกัษะที่จ ำเป็นในกำรสรรหำกรรมกำรอีกด้วย 
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• กรรมการอิสระ 

 ส ำหรับกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัท บคุคลดงักลำ่วต้องมีคณุสมบตัิตำมนิยำม
กรรมกำรอิสระของบริษัท ซึง่มีเกณฑ์เทำ่กบัข้อก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 
คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระจะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท และต้องไม่

น้อยกวำ่สำม (3) คน และต้องมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำ ที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ ผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง  (2) ปี
ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำ ยใหญ่  
ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำต
ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำท (2,000,000) ต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
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หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สอง (2) ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
10.  มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระตอ่เนื่องได้ไมเ่กิน เก้ำ (9) ปี 
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หมวดที่ 6: นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้มีกำร
เติบโตและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มัน่คง และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัที่
เหมำะสม ดงันัน้บริษัท จึงเห็นควรให้น ำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งมำปฏิบตัิโดยมีกรอบกำรด ำเนินงำนและขัน้ตอนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องมีควำมเข้ำใจหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงและน ำไป
ประยกุต์ใช้ได้อยำ่งเหมำะสม 

1. ก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นควำมรับผิดชอบของพนกังำนทกุคนท่ีต้องตระหนกัถึงควำมเสีย่งในกำร
ปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนของตนและองค์กรโดยรวม  และต้องให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ตำ่งๆ อยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

2. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดตวัชีว้ดัควำมเสี่ยง แนวทำง
ป้องกนัและบรรเทำควำมเสี่ยง รวมถึงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อม
ทัง้จดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวกบัควำมเสีย่งตำมกรอบกำรด ำเนินงำนและขัน้ตอนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. ก ำหนดให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ในกำรจดักำรวำงแผนกลยทุธ์ และกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

4. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือรับทรำบควำมเสี่ยง โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึน้ต่อบริษัท 
จะต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลตำมนโยบำยรับเร่ืองร้องเรียน และตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน่ของบริษัท  

5. มุง่สง่เสริมสนบัสนนุและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่งแก่ผู้บริหำร
และพนกังำนอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรปลกูฝังให้บคุลำกรทกุระดบัได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและควำมมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมที่
น ำไปสูก่ำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม (Value Creation) 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีมติให้จัดตัง้ คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อทบทวนและประเมิน

ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อองค์กร ทัง้ควำมเสี่ยงจำกภำยนอกและภำยในองค์กร โดยครอบคลมุควำมเสี่ยง สี่ (4) 
ประกำร ดงันี ้

1. ควำมเสีย่งเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
2. ควำมเสีย่งทำงกำรเงิน (Financial Risk) 
3. ควำมเสีย่งด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risk) 
4. ควำมเสีย่งจำกเหตกุำรณ์ภำยนอก (Compliance Risk) 
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ต้องก ำหนดกลยุทธ์ ที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกบัทิศทำงธุรกิจ

ของบริษัท โดยต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำร  
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หมวดที่ 7: การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลมุทุกด้ำน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงได้จดัให้มกีลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสทิธิภำพอยำ่ง
เพียงพอ ในกำรปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ก ำหนดล ำดบัชัน้ของกำรอนมุตัิ และ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนกังำน ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมีฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหน่วยงำนให้เป็นไปอยำ่งถกูต้อง รัดกุม และเป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด
ไว้ รวมทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบกำร
ควบคมุภำยในที่มีประสทิธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งจะต้องรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
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หมวดที่ 8: การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิที่ดีของคู่มือ นโยบำย
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร อย่ำงเคร่งครัด เพื่อยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งต่อเนื่อง 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและยัง่ยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ 
“นโยบำยหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร” เป็นประจ ำทกุปี 
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