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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งมั่่ นดำเนินธุุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรมมำอย่ำงต่อเนื่่อง โดยมี
กรรมกำรบริษั ทเป็ นแบบอย่ำ งในกำรปฏิ บัติ ตำมหลัก กำรก ำกับ ดููแลกิจ กำรที่ ดีภ ำยใต้กรอบของหลัก
บรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณบริษัท เพื่่อเพิ่่มควำมเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียบนพืน้ ฐำนแห่ง
ประโยชน์สุขอย่ำงสมดุุลและยั่งยืน ซึ่งหลักบรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณบริษัทได้ถูกนำมำเป็ นส่วนหนึ่ง
ของนโยบำยกำรดำเนินธุุรกิจ โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทำหน้ำที่สอบ
ทำนให้บริษัทดำเนินงำนอย่ำงถูกต้องตำมนโยบำย และหลักกำรกำกับดูแู ลกิจกำรที่ดี ตลอดจนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่่อพิจำรณำเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบตั ิตำมหลัก
บรรษัทภิบำลให้เหมำะสมกับกำรดำเนินธุุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับประเทศ และระดับ
สำกลสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักกำรกำกับดููแล
กิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิให้คณะกรรมกำรบริษัทนำไปปรับใช้ในกำรกำกับดููแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว
น่ำเชื่อถือสำหรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่่ อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดย
เนือ้ หำส่วนใหญ่ นำมำจำกหลักกำรกำกับดููแลกิจ กำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีกำรนำเสนอให้เป็ นไปตำม บริบทกำรทำหน้ำที่่
ของคณะกรรมกำรในแต่ละกระบวนกำรประกอบธุุรกิจ รวมทัง้ ได้เพิ่มประเด็นเพื่อให้ ครอบคลุุมถึงแนวคิด
หรือปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นีท้ ่่ีประชุุมคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและทบทวน กำรนำหลักปฏิบตั ิ
ตำม CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรั บผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุุณค่าให้แก่
บริษัทอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจถึงบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำยข้อบังคับ ตลอดจนมติท่่ีประชุมของผูถ้ ื อหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท และร่วมกับฝ่ ำยบริหำรในกำรกำหนดแผนธุรกิจและงบประมำณประจำปี เพื่อนำมำ
เป็ นกรอบในกำรดำเนินงำน รวมถึงทบทวนนโยบำยกำรดำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่่อให้
้้ กำรติดตำมประเมินผลและดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย พร้อมทังมี
ให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย โดยมีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้้
1. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น
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3.
4.
5.
6.

นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
นโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน

โดยคู่ มื อ ดั ง กล่ ำ วได้ จั ด พิ ม พ์ เ ป็ นรู ปเล่ ม เผยแพร่ แ ละเปิ ดเผยบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.mcgroupnet.com) เพื่อเป็ นกรอบในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และสื่อสำรให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนทุกคนเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
บริษัทดำเนินธุ รกิจโดยยึดมั่นในควำมรับผิ ดชอบต่อผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำยเพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมั่นได้ว่ำสำมำรถ
รับรูส้ ิทธิ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำง ๆ ทัง้ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมำย และที่ได้กำหนดแนวทำงไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจนในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ รับผิดชอบดูแลให้
มั่นใจได้ว่ำสิทธิดงั กล่ำวได้รบั ควำมคุม้ ครอง และได้รบั กำรปฏิบตั ิดว้ ยควำมเป็ นธรรมเสมอภำค รับฟั งควำม
คิดเห็น บริษัทมีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรมโดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ำย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน ได้มีกำรกำหนดกรอบกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนของบริษัท โดย
อ้ำ งอิ ง มำจำกแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรในระดับ สำกล ซึ่ง ครอบคลุม ทั้ง ทำงด้ำ นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่ตอ้ งกำรจะสร้ำงสรรค์คุณค่ำ
ให้กับสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ง แวดล้อมอย่ ำงสมบูรณ์ และพร้อมที่จะ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมสำเร็จที่เกิดขึน้ ให้กบั ทุกภำคส่วนผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ไม่ว่ำจะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทองค์กรธุรกิจ และสถำบันต่ำง ๆ สถำบันทำงสังคม และชุมชนในทุก
พืน้ ที่ท่บี ริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงแข็งแกร่งและยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีผลประกอบกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ สร้ำงกำร
เติบโตอย่ำงมีคณ
ุ ภำพและมั่นคง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึงถึงกำรเจริญเติบโต
ของมูล ค่ำบริ ษั ทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ ดีแ ละยั่ง ยืน รวมทั้ง เคำรพสิ ทธิ ข องผู้ถื อ หุ้น โดยกำร
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม โปร่งใส เชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่ ำงเป็ นธรรม และคำนึง ถึง สิ ท ธิ ขั้นพื ้นฐำนของผู้ถื อ หุ้น สิทธิ ท่ีก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย และ
ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในกำรขอตรวจสอบจำนวนหุน้ สิทธิในกำรได้รบั ใบหุน้ สิทธิในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้
2

MCG-OCS-2565-027
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิกำรมีสว่ นร่วมใน
กำรตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัท รวมถึงสิทธิ ท่ีจะ
ได้รบั ผลตอบแทนอย่ำงเป็ นธรรม นอกจำกนีผ้ ูถ้ ือหุน้ สำมำรถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัทมำยังกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งจะรวบรวม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
พนักงาน
พนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดและเป็ นปั จจัยสำคัญสู่ควำมสำเร็จของบริษัท บริษัทจึง
ดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็ นธรรม เหมำะสม และเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชนตำมนโยบำยของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรไม่เลือกปฏิบตั ิกับพนักงำน กำรกำหนด
ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม หรือ กำรแต่งตัง้ โยกย้ำยบนพืน้ ฐำนของคุณธรรม อีกทัง้ ได้ม่งุ พัฒนำ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนักงำน และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษัทบริษัทมี นโยบำย และมี กำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ ำง ๆ มำกกว่ำที่กฎหมำย
กำหนด มุ่งเน้นให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และผลกำรประเมินกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำน โดยมีนโยบำยที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรม และเปิ ดเผยให้เป็ นที่ทรำบแก่พนักงำนทุกคน
โดยทั่วกัน นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีควำมรับผิดชอบ ในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำง
เคร่งครัด อีกทัง้ ยังมีหลักกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำทักษะควำมรู ค้ วำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ
บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชน และควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
กำรรักษำพยำบำล ครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอกหรือผูท้ ่ีไม่เกี่ย วข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย นอกจำกนีบ้ ริษัทให้ควำมสำคัญในกำรให้
ควำมรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพื่อให้พนักงำนเข้ำใจและ
ปฏิบตั ิตำมในแนวทำงเดียวกัน
ลูกค้า
บริษัทมีนโยบำยให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้ำ ตลอดจนเป็ น
ที่ไว้วำงใจของลูกค้ำ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นำไปสู่ ควำมสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำม
จริงใจและสุภำพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของลู กค้ำ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและข้อปฏิบตั ิไว้อย่ำงชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจ เช่น กำร
ผลิตและส่งมอบสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและได้มำตรฐำนตรงตำมข้อตกลงกับลูกค้ำในรำคำที่เป็ นธรรม
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ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุกำรณ์ มีระบบกำรจัดกำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำ
อย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผู้ท่ีเ กี่ ยวข้องโดยมิช อบ มีระบบหรือกระบวนกำรที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ ยวกับคุณภำพ
ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร เป็ นต้น
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ลูกค้ำทัง้ ด้ำนคุณภำพและรำคำที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ย่งั ยืนกับลูกค้ำ โดย
จัดให้มีกำรให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกั บวิธีกำรแก้ปัญหำและรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็ นแผนงำน สำหรับปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนให้ดีมำกขึน้
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ลกู ค้ำเกิดควำมมั่นใจ และได้รบั ควำมพึงพอใจมำกที่สดุ ในผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีห้ รือลูกหนี้
บริษัทมีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบัติต่อคู่คำ้ รวมถึงเจ้ำหนีอ้ ย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม โดย
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ี
ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รำยงำนที่ถกู ต้อง รวมทัง้ ยึดมั่นในข้อสัญญำและ
ถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนีเ้ ป็ นสำคัญ ในกำรชำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และกำรดูแลหลักประกันต่ำง
ๆ นอกจำกนี ้ บริษัทยังกำหนดเงื่อนไขในเรื่องคำ้ ประกัน กำรบริหำรเงินทุน และกรณีท่ีเกิดกำรผิดนัดชำระ
หนีไ้ ว้อย่ำงชัดเจน เป็ นรูปธรรม และเปิ ดเผยถึงกำรปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทรำบ
กำรดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ ใด ๆ ต้องไม่นำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ มี กำรคำนึง ถึงควำมเสมอภำคในกำรดำเนินธุ รกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ กำร
คัดเลือกคู่คำ้ ต้องทำอย่ำงยุติธรรม โดยคู่คำ้ ของบริษัทต้องเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำน
อย่ำงเป็ นธรรม และดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ นีบ้ ริษัทถือว่ำคู่คำ้ เป็ น
ปัจจัยสำคัญในกำรร่วมสร้ำงมูลค่ำให้กบั ลูกค้ำ และบริษัทให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม รวมถึง
กำรกำหนดแนวปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับ หรือล่วงรู ค้ วำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมำย
หรือขัดต่อจริยธรรม
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สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทในฐำนะเป็ นบริษัทไทย ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีกำรดำเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย และ/หรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยำยำมยกระดับกำรปฏิบตั ิให้มีมำตรฐำนสูงกว่ำกฎหมำยกำหนด ตลอดจน
ดูแลป้องกันมิให้กำรดำเนินงำนของบริษัทก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้ำงสรรค์สงั คม ทัง้ ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
กำรประหยัดพลังงำน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ้ บริษัท
ยังให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำร และเผยแพร่ควำมรูด้ ำ้ นสิ่งแวดล้อมไปสูผ่ มู้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ท่ีบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญให้เป็ นประโยชน์กบั
สังคม
บริษัทยังให้ควำมสำคัญต่ อกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยมีกำรกำหนด
นโยบำยกำรใช้ง ำนระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของบริษัท และมี กำรตรวจสอบกำรใช้โ ปรแกรม หรือ
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรทำงำนของพนักงำนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกำรใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ท่ีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์หรือไม่ เกี่ ยวข้องกับกำรทำงำน รวมไปถึงกำรให้ควำมส ำคัญ กับกำรตรวจสอบและจดทะเบี ยน
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพื่อป้องกันกำรละเมิด หรือถูกละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำจำก
ผูอ้ ่นื ด้วยเช่นกัน
อีกทัง้ บริษัทมีนโยบำยผลิตสินค้ำและให้บริกำรใด ๆที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมกำรดูแลรักษำธรรมชำติและอนุรักษ์พลังงำน และมีนโยบำยที่จ ะ
คัดเลือก และส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสำมำรถดูรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ได้ในหัวข้อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนีบ้ ริษัทได้มีกำรประกำศใช้นโยบำยรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้
พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำร
กระทำผิดทำงกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรถูกละเมิดสิทธิ ระบบควบคุมภำยในที่
บกพร่อง หรือกำรผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้ นีข้ อ้ มูลกำรร้องเรียน
หรือแจ้งเบำะแส และข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน จะได้รบั กำรคุม้ ครองและเก็บไว้ เป็ นควำมลับตำมมำตรกำร
คุ้ม ครองผู้ร ้อ งเรี ย น โดยกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนิ น กำรสั่ง กำรให้มี ก ำรตรวจสอบข้อ เ ท็ จ จริง สรุ ป
รำยละเอียดของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจ ำรณำให้ขอ้ เสนอแนะแก้ไขเยียวยำ หรือดำเนินกำรอื่นใดต่อไป โดยช่ องทำงในกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียน มีดงั นี ้
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ร้องเรียนโดยตรงเป็ นลายลักษณ์อักษร
• ทำงไปรษณีย์ : จ่ำหน้ำซองถึง ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
: auditcommittee@mcgroupnet.com
2) รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
: james.a@mcgroupnet.com
3) ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร แผนกตรวจสอบ
: somporn.u@mcgroupnet.com
ภำยใน
4) ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
1) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : contactcenter@mcgroupnet.com, DLComplain@mcgroupnet.com , www.mcshop.com
2) ทำงโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 02-117-9999 โทรสำร 02-117-9998
หำกร้องเรียนผ่ำนช่องผูร้ บั เรื่องร้องเรียนอื่นที่มิใช่ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้
คัดลอกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (cc) ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย
ทั้ง นี ้ ข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วกับ ข้อ ร้อ งเรี ย นถื อ เป็ น ควำมลับ และจะเปิ ด เผยเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น บริษั ท มี
มำตรกำรในกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผูร้ อ้ งเรียนเลือกที่จ ะไม่
เปิ ดเผยตนเองได้ ผู้รอ้ งเรียน หรือ ผู้ถูกร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษั ทก ำหนดมำตรกำรคุ้ม ครองที่
เหมำะสม หรือบริษัทอำจกำหนดมำตรกำรคุม้ ครอง โดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอหำกเห็นว่ำเป็ นเรื่องที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภัย
เมื่ อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้มี หน้ำที่รับผิดชอบจะมี หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อเท็จ จริง ที่
เกิดขึน้ และพิจำรณำกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวน และหำกพบว่ำมีควำมผิดเกิดขึน้ จริง บริษัทจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนเรื่องทุจริต และข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
การเปิ ดเผยข้อมููลและความโปร่งใส
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลำ และได้
มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด ทัง้ รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูล
ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ และมีผลต่อกำรตัดสินใจของผูล้ งทุน
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และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
บริ ษั ท จะเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ ำ นช่ อ งทำงของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.mcgroupnet.com
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของ
บริษัท ตลอดจนสำรสนเทศที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1
One-Report) ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้ งบกำรเงินรวมของบริษัท ให้มีกำรจัดทำงบตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีท่รี บั รองทั่วไป มีกำรตรวจสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ และมีควำมเป็ นอิสระ ดูแล
ให้บริษัทเลือกใช้นโยบำยบัญชีอย่ำงเหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ จัดกำรดูแลให้รำยงำนทำงกำร
เงินรวมของบริษัทมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนเป็ นจริง และมีกำรเปิ ดเผยข้อมู ลสำคัญเพียงพอครบถ้ว น และ
เชื่อถือได้
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงินให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
โปร่งใส และทันเวลำตำมข้อกำหนดของกำรเป็ นบริษัทจดทะเบี ยน สอบทำนระบบควบคุมภำยในเพื่อให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพิจำรณำปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบของบริษัท
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบก็ยังมีกำรสอบทำนพิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ถึงควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ก่ อนที่จะนำเสนอให้กับทำงคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
นอกจำกนี ้ บริษัทจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
แสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชี และเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นที่ผสู้ อบบัญชีให้บริกำร
ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)
เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทได้
กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน ตลอดจนบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงผ่ำนแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)
ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
สื่อสำรข้อมูลสำคัญที่เป็ นประโยชน์แก่นักลงทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และ
ประชำชนทั่วไป รวมถึง รำยงำนกำรปฏิบัติง ำนด้ำนนักลงทุนสัม พันธ์ต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบเป็ นรำยไตรมำส ทัง้ นีเ้ พื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เป็ นไปตำมหลักกำร
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กำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่ำเทียม หลีกเลี่ยงกำรให้ขอ้ มูลที่ไม่เท่ำเทียม
กันซึ่งอำจจะนำไปสูก่ ำรใช้ขอ้ มูลภำยในหรือกำรสร้ำงรำคำหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนด ให้มีระยะเวลำงดให้
ข้อมูล (Quiet Period) เป็ นเวลำ 15 วัน ก่อนวันประกำศผลกำรด ำเนิ นงำนจนถึง วัน ที่ ประกำศผลกำร
ดำเนินงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกำศระยะเวลำงดให้ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษัท
ภำยใต้หวั ข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกรรมกำรบริษัทที่มีบทบำทรับผิดชอบในกำร
กำกับดูแลกิจกำร เพื่่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้ำใจบทบำทหน้ำที่่ควำมรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบำท
หน้ำที่่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ ำยจัดกำร จึงได้กำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรที่เหมำะสม เพื่อให้
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใน
กำรดำเนินธุรกิจ ทำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับกำรบริหำรของบริษัท อำทิ
นโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้
คณะผูบ้ ริหำร บริหำรงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบ
ของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริตระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน และเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 4
ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระทุกท่ำนเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน และประกำศตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และสำมำรถปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ก รรมกำรอิ ส ระได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเป็ นประโยชน์กบั บริษัทอย่ำงเต็มที่
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมี ควำมรู ้
ควำมสำมำรถในด้ำนทักษะวิชำชีพที่หลำกหลำย (Diversity) มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดเพศ เชือ้ ชำติ ศำสนำ อำยุ
หรือทักษะทำงวิช ำชี พ ทั้ง นีเ้ พื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมี มุม มองที่กว้ำงขึน้ ซึ่ง จะช่ วยให้กระบวนกำร
ตัดสินใจดีขนึ ้ และสำมำรถทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน
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คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่ำในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
กรรมกำร หำกจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน
หนึ่งในสำม (1/3)
ทัง้ นี ้ เพื่อให้กำรกำกับดูแลเป็ นไปอย่ำงทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทได้จดั ให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อกำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัทขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมกำรของบริษัท ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็ นตัวกลำงที่คอยประสำนงำนกับบุคคลทัง้
ภำยในและภำยนอกบริษั ท โดยบริษั ท มี ก ำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบของ
เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้ำงกำรจัดกำร
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีนโยบำยกำหนดกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ๆ ของกรรมกำรบริษัท ไม่เกินกว่ำ 5 บริษัท
โดยขอบเขต หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรบริษั ท เป็ น ไปตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรบริษัท
การประชุุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรับทรำบและ
ร่ว มกัน ตัด สิ น ใจในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท รวมทั้ง ให้ค วำมเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ ส ำคัญ เกี่ ย วกับ กำร
ดำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสยั ทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงำน
งบประมำณ เป็ นต้น โดยมีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรน้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี แต่ละครัง้
จะมีกำรกำหนดวำระหลักกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนและอำจมี กำรประชุมครัง้ พิเศษเพิ่มเติม เพื่อ
พิจำรณำเรื่องที่มีควำมสำคัญเร่งด่วน และกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรหรือ
เลขำนุกำรบริษัทโดยคำสั่งของประธำนกรรมกำรแจ้งกรรมกำรบริษัทพร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำ
ข้อมูลในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม ทัง้ นีก้ ำรลงมติในที่่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติ
ของเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมกำรที่มีสว่ น
ได้เสียจะไม่เข้ำรวมประชุมุ หรือเข้ำร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หำกคะแนนเสียง
เท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำดในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ฝ่ ำยจัดกำรได้เข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ และรับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
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สำมำรถนำไปปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิทธิภำพ เว้นแต่ในบำงวำระที่ประชุมุ เฉพำะคณะกรรมกำรบริษัท หรือเฉพำะ
คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่ เป็ นผู้บริหำร ทั้งนีเ้ พื่อควำมเป็ นอิสระในกำรพิ จำรณำเรื่องต่ำง ๆ เมื่ อสิ น้ สุดกำร
ประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผู้มีหน้ำที่จัดทำรำยงำนกำรประชุม และเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริษัท
ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับรองในกำรประชุุมครัง้ ถัดไป
ทั้ง นีก้ รรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิ ดเห็นขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุุมให้มี ควำมละเอี ยด
ถูกต้องมำกที่่สุด รำยงำนกำรประชุมที่่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสำร
ชัน้ ควำมลับของบริษัท ณ หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ
เอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ของบริษัทตำมขอบเขตหน้ำที่ท่ีกำหนดโดย
กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรกำหนด
ระเบียบอำนำจอนุมตั ิดำเนินกำร (Delegation of Authority) กำรกำหนด และทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ในกำรดำเนินงำน แผนหลักในกำรดำเนินงำน นโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงบประมำณและ
แผนกำรดำเนินงำนธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปำนกลำง กำรกำหนดเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรของผลของกำร
ดำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ กำรดูแลรำยจ่ำย
ลงทุน รำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญ กำรเข้ำควบรวมกิจกำร กำรแบ่งแยกกิจกำร และกำรเข้ำร่วมทุนหรือ
ยกเลิกกำรเข้ำร่วมทุน
การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี กรรมกำรบริษัทต้องออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น 3 ส่ว น ไม่ ไ ด้ก็ ใ ห้อ อกโดยจ ำนวนใกล้ท่ี สุด กับ ส่ว น 1 ใน 3 ทั้ง นี ้
กรรมกำรบริษัทที่จะต้องออกจำกตำแหน่งนัน้ ให้พิจำรณำจำกกรรมกำรบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่งปั จจุบนั บริษัทมีกรรมกำรทัง้ สิน้ จำนวน 9คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวำระละ 3 ปี
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัท ที่ออกไปนัน้ อำจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรอิสระดำรง
ตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่ีจะ
แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระนัน้ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำม
จำเป็ นดังกล่ำว
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
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บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเองของกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ น
กำรประเมินประสิทธิภำพ ผลงำนและปั ญหำในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ตำมแนวทำงกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีโดยมีกระบวนกำรดังนี ้
(1) คณะกรรมกำรบริษัททบทวนแบบประเมินผล ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่หี น่วยงำนกำกับกำหนด
(2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท สรุ ปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร และดำเนินกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
โดยวัตถุประสงค์กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท จะมุ่งเน้นให้กำรประเมินผล
สำมำรถสะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งกำรประเมิ นผล
คณะกรรมกำรรำยบุค คล (กำรประเมิ น ตนเอง) และกำรประเมิ นรำยคณะ (As a Whole) มี หัวข้อ กำร
ประเมินรวม 5 ด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
บริษั ท ได้จัด ให้มี ก ำรประเมิ น ผลของคณะกรรมกำรชุด ย่ อ ยต่ ำ ง ๆ ได้แ ก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินกำร
กำกับดูแลกิจ กำรบริษัทจดทะเบี ยนไทยของสมำคมส่งเสริม สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยได้
กำหนดให้มีกำรประเมินปี ละ 1 ครัง้ เป็ นกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) เพื่ อ เป็ น กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยทุก ชุด ซึ่ง มี
กระบวนกำรดังนี ้
(1) คณะกรรมกำรชุดย่อยทบทวนแบบประเมินผล ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่หี น่วยงำนกำกับกำหนด และแนวทำงกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย สรุ ปและรำยงำนผลกำรประเมิ นกำรปฏิบัติง ำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยและดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินของของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
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ทั้ง นี ้บ ริ ษั ท ได้ส รุ ป ผลกำรประเมิ น ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และผลกำรประเมิ น ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบ เพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรพิจ ำรณำทบทวนกำร
ปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ ปั ญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ และนำผลประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง และพัฒนำกำรดำเนินงำนต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ โดยมีกำรกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง
ๆ เพื่อ กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และเปิ ดเผยกฎบัตรดังกล่ำวในเวบไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมี
คณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้ หมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่ง ยืน
และคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุุกคน
มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ และมีประสบกำรณ์ กำรทำงำนด้ำนบัญชีหรือกำรเงินที่มีควำมรู ้ และประสบกำรณ์
เพียงพอที่จะทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่่สอบ
ทำนกำรด ำเนิ น งำนให้ถู ก ต้อ งตำมนโยบำยระเบี ย บ ปฏิ บัติ ข้อ บัง คับ กฎหมำย และข้อ ก ำหนดของ
หน่วยงำนกำกับดูแลส่งเสริม ให้พฒ
ั นำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
รวมทัง้ สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รดั กุม
เหมำะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ และแสดงควำมคิดเห็นได้
อย่ำงอิสระ โดยมีผูด้ ูแลงำนตรวจสอบเป็ นผูป้ ฏิบตั ิและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้ มี
กำรปรึก ษำหำรื อ กับ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ป รึก ษำและผู้เ ชี่ ย วชำญด้ำ นกฎหมำยและบัญ ชี เ ป็ น ประจ ำ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อขอควำมเห็นจำกผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่ำง ๆ
โดยขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็ น ผูบ้ ริหำรของบริษัท มี
กรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 2 คน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่บริหำร
และควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนของ
องค์กร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประชุมอย่ำง น้อยปี ละ 4 ครัง้
โดยขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจำนวน 3 คน มีกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน
2 คน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ทำหน้ำที่พิจำรณำสรรหำ ผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
มำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่หมดวำระหรือในกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้ ศึกษำพิจำรณำ ติดตำม
ควำมเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง
้้ บ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็ นนโยบำยค่ำตอบแทน รวม ถึงประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ๆ รวมทังผู
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อกำหนดค่ำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ โดย
พิจำรณำเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้ นำอื่น ๆ ที่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้ เจริญก้ำวหน้ำตลอดจนสำมำรถดูแลและ
รักษำบุคลำกรในองค์กรโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2
ครัง้
โดยขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจำนวน 2 คน มีกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน
1 คน คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนองค์กร และกำร
พัฒนำกำรดำเนินธุรกิจไปสู่ควำมยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ำมกลำงเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน และ
ไม่แน่นอน ซึ่งอำจเป็ นทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันสูง และกำรสร้ำงค่ ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงำนร่วมกันผลักดัน และนำพำองค์กรไปสู่กำรเติบโตในมิติ
ต่ำง ๆที่สำคัญ ทัง้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ กรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้
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โดยขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้ว ยกรรมกำรบริ ษั ท จ ำนวน 3 คน คณะกรรมกำรบริ ห ำร ท ำหน้ำ ที่ ส นั บ สนุ น
คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และ
คำสั่งใด ๆ รวมทัง้ เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กรรมกำรบริหำรจะประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้
โดยขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร
เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมการอิสระ
สำหรับกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่ำวต้องมี
คุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ำกับข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระจะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของบริษัท
และต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และต้องมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้
ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมกำรที่มีส่ว นร่ว มบริห ำรงำน ลูก จ้ำ ง พนัก งำน ที่ป รึก ษำที่ไ ด้
เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมี ลักษณะดัง กล่ำวมำแล้วไม่ น้อยกว่ ำ 2 ปี ทั้ง นี ้ ลัก ษณะต้องห้ำมดัง กล่ำวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ใน
ลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น
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ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม ของบริษั ท ในลัก ษณะที่ อ ำจเป็ น กำรขัด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม คำ้ ประกัน
กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นีก้ ำร
คำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี
ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ใ ห้บ ริก ำรทำงวิ ช ำชี พ ใด ๆ ซึ่ง รวมถึ ง กำรให้บ ริก ำรเป็ น ที่ ป รึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกิน กว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ำ งหุ้น ส่ ว น หรื อ เป็ น กรรมกำรที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
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บริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จ ำนวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ง ประกอบกิ จ กำรที่ มี ส ภำพอย่ ำ ง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ได้โดย
อิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของบริษัท
ในกรณี ท่ีบุคคลที่ บริษั ทแต่ งตั้งให้ดำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มี หรื อเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมข้อ 4 หรือ ข้อ
6 ให้บ ริษั ท ได้รับ กำรผ่ อ นผัน ข้อ ห้ำ มกำรมี ห รื อ เคยมี ค วำมสัม พัน ธ์ท ำงธุ ร กิ จ หรื อ กำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ แล้วว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และ
กำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระด้วย
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสููงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO
and People Management)
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำ บุุคลำกรที่จะเข้ำมำดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงู ในทุุ
กระดับ ซึ ่ง เป็ น บุุ ค ลำกรที่ ส ำคั ญ และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในกำรขั บ เคลื่ อ นบริ ษั ท ไปสู่ เ ป้ ำ หมำย ดั ง นั้ น
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่กำกับดูแลให้กำรสรรหำ บุคลำกร ดังกล่ำวเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส่
โดยพิจำรณำจำกควำมรูป้ ระสบกำรณ์รวมถึงกำกับดูแู ลให้กำรบริหำรและพัฒนำบุุคลำกรสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของบริษัทในด้ำนกำรบริหำรบุุคลำกร ได้ส่งเสริมให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสููงของบริษัทเข้ำร่วม
อบรมหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนำควำมรูข้ องกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
ระดับสูง และเลขำนุกำรบริษัทให้ได้รบั ทรำบกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ของบริษัทอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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การอบรมของกรรมการ
บริษัทยังให้กำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องใน
ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำมเข้ำใจถึงหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและ
จรรยำบรรณ โดยเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำหลักสูตรต่ำง ๆของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
และหลักสูตรอบรมที่จดั โดยสถำบันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรณีมีกรรมกำรเข้ำใหม่ คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม่ โดยกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เลขำนุกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ
และจัดหำเอกสำรข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อให้กรรมกำรใหม่ ไ ด้
รับทรำบแผนธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริกำร ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ โครงสร้ำงองค์กร และ
ประเด็นกฎหมำยสำคัญที่ควรทรำบสำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน โดยในเบือ้ งต้น
ได้นำส่งเอกสำรที่สำคัญ ดังนี ้
1) ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
2) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
3) โครงสร้ำงองค์กร และรำยชื่อผูบ้ ริหำร
4) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุม่ ธุรกิจ
5) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หนังสือรับรอง และข้อบังคับ
6) แผนธุรกิจของบริษัท
7) ภำพรวมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8) กำรประกันภัย D&O (Directors & Officers Liability Insurance)
ผู้บริหำรระดับสูงจะบรรยำยข้อมูลที่ ส ำคัญเกี่ ยวกับบริษั ท รวมทั้งมอบคู่มื อกรรมกำร และ
จริยธรรมทำงธุรกิจของกรรมกำรและพนักงำนบริษัท บริษัทมีนโยบำยที่จะส่งเสริมให้กรรมกำรเข้ำรับอบรม
เพื่อเพิ่มพูนควำมเข้ำใจในบทบำทและภำรกิจภำยใต้แผนงำนกำรรณรงค์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมการ
ตำมข้อบังคับบริษัท กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออก
จำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ท่ีสุด
กับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที่ออกจำก
ตำแหน่งมีสิทธิได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
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คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบใน
กำรพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมตำมข้อบังคับของบริษัท โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นพิ จำรณำแต่งตั้งผูท้ ่ีจะมำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท เป็ นไปตำมที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี ้
1. กรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท หรือไม่ก็ได้
2. ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อดำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร
อย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
นอกจำกนีบ้ ริษัท ยังได้กำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร คือ คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้ คณะด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ชุดย่อยด้วยควำมตระหนักว่ำกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรถือเป็ นเรื่องที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
คณะกรรมกำรบริษัทถือว่ำเป็ นผูท้ ่ีมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำยหลัก กล
ยุทธ์ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจเพื่อรักษำสิทธิ ผลประโยชน์ และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท และ
บริษัทย่อยตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมที่กฎหมำยกำหนด และควรมี ควำมหลำกหลำย ทั้ง ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และควำม
ชำนำญเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อำยุ เชือ้ ชำติ และ
สัญชำติ เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัท
มีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่ก่อให้เกิดควำมเป็ นธรรม โปร่งใส สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่ำระยะยำวให้ผถู้ ือหุน้ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย ตลอดจนเพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกจำกผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ ฐำนและควำม
เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำร
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ทำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย รวมทัง้ มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ โดยควรคำนึงถึง
องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
1 คุณลักษณะที่ตอ้ งกำรในกรรมกำรแต่ละคน
คณะกรรมกำรบริษั ท ประกอบด้ว ยกรรมกำรที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นและไม่ มี ลัก ษณะ
ต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่ปรำกฏในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
2. ควำมรูค้ วำมชำนำญที่ตอ้ งกำรให้มีในคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำกำหนดองค์ประกอบของควำมรู ้
ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนที่จำเป็ นต้องมีในคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ ที่เห็นว่ำจำเป็ นต่อบริษัท
ในระยะ 3 - 5 ปี ขำ้ งหน้ำ และจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบในกำรสรรหำและเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็ นกรรมกำรที่มีควำมรู ค้ วำมชำนำญเฉพำะด้ำนที่จำเป็ นดังกล่ำวเพื่อ
ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถกำหนดกลยุทธ์และนโยบำย รวมทัง้ กำกับดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
3 ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร
นอกเหนือจำกกำรกำหนดองค์ประกอบสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยังอำจพิจำรณำกำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของ
คุณสมบัติอ่นื ๆ ของกรรมกำรทัง้ คณะ เช่น เพศ อำยุ เชือ้ ชำติ และสัญชำติ ฯลฯ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรใหม่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนรวม 4 ขัน้ ตอน มีรำยละเอียดดังนี ้
1. กำรวำงแผน
เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่อย่ำงละเอียด
รอบคอบ และในเวลำที่เหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมี หน้ำที่ดังต่อไปนีแ้ ละเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ
1.1 ทบทวนควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรใน Board
Skills Matrix
1.2 ทบทวนกำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัท
1.3 รวบรวมแนวทำงกำรพิ จ ำรณำสรรหำบุ ค คลเป็ น กรรมกำรบริ ษั ท ข้อ ก ำหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท
จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ ในกำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีเกี่ ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรของหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) สมำคมส่ง เสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น
1.4 เสนอกำหนดเวลำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลำประชุมของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท และกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กำรสรรหำรำยชื่อ
กำรสรรหำรำยชื่อบุคคลที่มี คณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่
ควรพิจำรณำจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ขอให้กรรมกำรเสนอรำยชื่ อบุคคลที่ เห็ นว่ ำมี คุณสมบัติ เหมำะสมตำม Board Skills
Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจภำยในเวลำที่กำหนด
2.2 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้มีกระบวนกำรที่จะทำให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสรรหำ
และแต่งตัง้ กรรมกำร และมั่นใจได้ว่ำผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรที่
เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิ ดโอกำสเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3
เดือน ให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยสำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจำรณำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
ช่วงเวลำที่เ หมำะสมและเพียงพอต่อกำรพิจ ำรณำคัดเลือกและเสนอเลือกตั้ง ใน
ขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะดำเนินกำรแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ฯทรำบถึง
ช่วงเวลำและรำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.3 กำรรวบรวมรำยชื่อจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน (Chartered Director) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และ
รำยชื่อกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้อง
กับ Board Skills Matrix ของบริ ษั ท เสนอให้ท่ี ประชุ ม คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
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2. กำรคัดเลือก
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อที่ได้จำกขัน้ ตอนที่ 2 เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) จะ
พิจำรณำควำมเหมำะสมในคุณสมบัติของกรรมกำรจำก Board Skills Matrix เพื่อกลั่นกรอง
รำยชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเป็ นกรรมกำรใหม่ โดยพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำ งของคณะกรรมกำรบริษั ทและคัดเลื อกบุ คคลที่ มี ควำมรู ้ ควำมช ำนำญ หรื อ
ประสบกำรณ์ท่ีจะให้ขอ้ แนะนำอันจะเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ
ทัง้ นีเ้ ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อจำกแหล่งข้อมูล
สำธำรณะที่เ กี่ ยวกับกำรเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บ ริห ำรในกิจ กำรอื่ นที่ อ ำจท ำให้เ กิด ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรอิสระ
4. กำรเลือกตัง้
4.1 กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้
ได้รับ กำรเสนอชื่ อ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนเป็ น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมให้ท่ีประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร
4.2 กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกระหว่ำงกำล
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ
กำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำ
เลือกตัง้ กรรมกำร โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเลือกตัง้
อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงกำลคงเหลือวำระกำรดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรน้อยกว่ำ 2 เดือน กฎหมำยกำหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ลำออกนัน้
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ผู้บริหารระดับสูงสุด
ในกำรสรรหำผูม้ ำดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงสุดของบริษัท กล่ำวคือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเบือ้ งต้น ซึ่งจะสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมำะสม
มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท เข้ำใจธุรกิจของ
บริษัทเป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้
ได้ และน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนพิ จ ำรณำเห็ น ชอบ และเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้ำดำรงตำแหน่ง
เป็ นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัท โดยบุคคล
ดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนีย้ งั ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆด้วย
นอกจำกนีย้ ังต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ และมติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ด้ว ยควำมซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รัก ษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ผู้แทนของบริษัทมี หน้ำที่กำกับดูแลให้บริษัทย่ อยและบริษัทร่วมมี ก ำร
เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทดังกล่ำวกับบุคคลที่
เกี่ ยวโยง กำรได้ม ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพ ย์สินหรือกำรทำรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัท ดัง กล่ำ วให้
ครบถ้วนถูกต้อง
ผูแ้ ทนดังกล่ำวมีหน้ำที่ติดตำมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิ ด
พร้อมทัง้ นำเสนอผลประกอบกำร รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมกำร
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงให้ธุรกิจมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
หลั ก ปฏิ บั ติ 5 ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม และการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ความรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture
Innovation and Responsible Business)
คณะกรรมกำรบริษั ท ได้ใ ห้ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคู่ไ ปกับ กำรสร้ำ งคุุณ
ประโยชน์ต่อสัง คมและสิ่ ง แวดล้อม ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักกำรกำกับดููแ ลกิ จ กำรที่่ ดี ต ำม
แนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์
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แห่ง ประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด โดยได้ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมำภำยใต้หลัก จริยธรรมและจรรยำบรรณ
โดยมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีโปร่งใส และ เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย เพื่อให้ผู้ ถือหุน้ ไว้วำงใจและ
มั่นใจใน กำรลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่ กำกับดูแลและติดตำม
ฝ่ ำยจัดกำรให้มี กำรดำเนินธุ รกิจ อย่ำงมีควำมรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีกำรปฏิบัติ
เป็ นไปตำมวัตถุุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน บริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร
ซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญ โดยกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ปลูกฝั งค่ำนิยมองค์กร เพื่่อเป็ นกำร
เสริมสร้ำงนวัตกรรมที่่ให้บุคลำกร กล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำริเริ่มภำยใต้ บรรยำกำศกำรทำงำนที่เปิ ดเผยและ
โปร่งใส รวมทัง้ ส่งเสริมกำรอบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนำศักยภำพทำให้สำมำรถเติบโตในหน้ำที่่สำยงำน และ
ให้มี ควำมสุขต่อกำรทำงำน เป็ นกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่่อให้ พนักงำนทุกคนมีควำม
ภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรที่มำกขึน้ ในอนำคต เป็ นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ และได้
มีกำรพัฒนำปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเป็ นเครื่องมือรองรับกับกระบวนกำรทำงำน ให้ได้
ประสิทธิภำพ เช่น กำรลดเวลำ กำรลดต้นทุน เป็ นต้น

หลั ก ปฏิ บั ติ 6 ดูู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุุ ม ภายในที่ เ หมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำหน้ำที่กำกับ ดููแลระบบกำร
บริหำรควำมเสี่่ยง และระบบกำรควบคุุมภำยในที่่เหมำะสม เพื่่อให้มีกำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่่เกี่่ยวข้อง โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ซึ่ง
ได้รำยงำนไว้ในรำยงำนประจำปี และได้มีกำรกำหนดนโยบำยและเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
ดังนี ้
นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
1. กำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนในทุกระดับชัน้ ที่ตอ้ งตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่มีในกำรปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำน
ของตนและองค์กร และต้องให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอและเหมำะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุุรกิจของบริษัทต้องมีกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ก ำหนดตัว ชี ้วัด ควำมเสี่ ย ง แนวทำงกำรป้ อ งกัน และบรรเทำควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง กำร
ประเมิ น ผลและกำรติ ด ตำมอย่ ำ งเป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ ง โดยต้อ งมี ก ำรปรับ ปรุ ง
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กระบวนกำรให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยปี ละครัง้
พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนที่เ กี่ยวกับควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรดำเนินงำนและขั้นตอนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
3. กำหนดให้กำรประเมิ นควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่ง ของแผนงำนประจำปี ของทุกฝ่ ำย โดย
พิจำรณำควำมเสี่ยงทัง้ หมดครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร โดยคำนึ งถึงปั จจัยเสี่ยงทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร รวมท้ังกำหนดให้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงสัญญำณเตือนภัยที่
เหมำะสม
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบมี หน้ำที่ ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่่ยงและเสนอควำมเห็ นต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
5. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องควำมเสี่ยง เพื่อเป็ น
กำรปลูก ฝั ง สร้ำ งนิ สัย ให้บุค ลำกรทุก ระดับ ได้ต ระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ และมี ส่ว นร่ว ม
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อตรวจสอบระบบกำร ปฏิบตั ิงำนของทุุกหน่วย
งำน เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรและผูม้ ีส่วนได้เสียเกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมุ ภำยในที่มีอยู่นนั้ มีกำรปฏิบตั ิ
จริง อย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็ นไปอย่ ำงเหมำะสม รวมทั้ง ค้นหำข้อ บกพร่อง จุุดอ่อน และพัฒ นำ ระบบ
ดำเนินงำนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมี ควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลุ ได้อย่ำงเต็มที่ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษั ท ได้ใ ห้ค วำมส ำคัญ กับ เรื่ อ งกำรดูแ ลกำรใช้ข้อ มูล ภำยใน อัน เป็ น ส่ว นส ำคัญ ในกำร
เสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดนโยบำยกำรป้องกันข้อมูลภำยในที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์
ขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ และเป็ นกำรป้องกันกำรนำข้อมูลภำยใน หรือ ข้อมูลลับที่สำคัญของบริษัทที่
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิช อบ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. สำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ให้ควำมรู ค้ วำมเข้ำใจแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร เกี่ยวกับ

หน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ต่อสำนักงำนก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มี กำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) รวมทั้ง กำร
รำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อ
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร และผูบ้ ริหำร

รวมถึงบุคคลอื่น ๆที่เ กี่ ยวข้องที่มี หน้ำที่จ ะต้องจัดทำ และเปิ ดเผยรำยงำนกำรถื อครอง
หลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และมำตรำ 246 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัทผูม้ ีหน้ำที่
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยได้รบั ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนทำกำรซือ้
ขำยทุกครัง้ และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท
ในวันเดียวกับวันที่นำส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
3. กรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบตั ิงำนให้กับบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่ำว และบุคคลอื่นที่รบั รูข้ อ้ มูลภำยใน เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย เป็ นต้น ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรซือ้ ขำย หลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่ วง 1 เดือน ก่อนที่ง บกำรเงิ น หรือ ข้อมูลภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและ
ในช่ ว งระยะเวลำ 24 ชั่ ว โมงภำยหลัง จำกที่ ข้อ มู ล ภำยในของบริ ษั ท ได้เ ปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณชนแล้ว ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ่ืนทรำบจนกว่ำ
จะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ำ มมิ ใ ห้ก รรมกำร ที่ ป รึก ษำ พนัก งำน บุคคลอื่ น ใดที่ ป ฏิ บัติง ำนให้กับ บริ ษั ท บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และบุคคลอื่นที่รบั รู ข้ อ้ มูลภำยใน เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิ น ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เป็ นต้น ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มี หรือ อำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดทำงบกำรเงิน ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู ม้ ำในตำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นนั้น มำใช้เพื่อกำรซือ้ หรือ ขำย หรือ เสนอซือ้ หรือ เสนอขำย หรือ ชักชวนให้
บุคคลอื่น ซือ้ หรือ ขำย หรือ เสนอซือ้ หรือ เสนอขำย ซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ำมี) ของ
บริษัท ไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำ
ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ื น หรื อ น ำข้อ เท็ จ จริง เช่ น นั้น ออกเปิ ด เผยเพื่ อ ให้ผู้อ่ื น กระท ำดัง กล่ำ ว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
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5. ห้ำ มมิ ใ ห้ก รรมกำร ที่ ป รึก ษำ พนัก งำน บุคคลอื่ น ใดที่ ป ฏิ บัติง ำนให้กับ บริ ษั ท บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และบุคคลอื่นที่รบั รู ข้ อ้ มูลภำยใน เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เป็ นต้น เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน
บุคคลอื่นใดที่ปฏิบตั ิงำนให้กับบริษัทไปแล้ว หรือ นำไปใช้อำ้ งอิงต่อบุคคลภำยนอก เพื่อ
สร้ำงประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือผูเ้ กี่ยวข้อง กำหนดให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปตำม
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทเท่ำนัน้ บุคลำกรทั่วไปไม่มีหน้ำที่เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อ
ถูกถำมให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้ำที่เปิ ดเผย ให้แนะนำผูถ้ ำมสอบถำมกับผูท้ ่ีทำหน้ำที่
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพื่อให้กำรให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรจัดกำรข้อมูลภำยใน หรือ ข้อมูลลับที่มีผลต่อรำคำ
หลักทรัพย์ ไว้ดงั นี ้
5.1 กำรมีระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลภำยใน
5.2 กำรเก็ บ รัก ษำรำยชื่ อ บุ ค คลวงในที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ กำรท ำธุ ร กรรมที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อรำคำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์ (“ธุรกรรมลับ”)
5.3 กำรดำเนินกำรให้ม่นั ใจได้ว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ลับ ตระหนักถึงหน้ำที่ของตนในกำรปฏิบตั ิต่อข้อมูลภำยใน
5.4 กำรมีขอ้ ตกลงในกำรรักษำควำมลับ (Confidentiality Agreement) กับที่ปรึกษำและ
ผูใ้ ห้บริกำรอื่น (รวมเรียกว่ำ “ที่ปรึกษำ”) และให้บุคคลดังกล่ำวยืนยันว่ำมีนโยบำย
และระบบที่จะปฏิบตั ิตำมข้อตกลงนัน้ ก่อนที่จะให้เข้ำถึงข้อมูลลับ
5.5 ในกรณีท่ีกำรทำธุรกรรมลับจำเป็ นต้องทดสอบควำมต้องกำรของตลำด (Market
Sounding) เช่น กำรเพิ่มทุน กำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ บริษัทควรเข้ำใจกระบวนกำร
และวำงแผน และดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และป้องกันกำรใช้ขอ้ มูล
ควำมลับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
โดยกำรก ำหนดให้ก รรมกำรและผู้บ ริห ำรทุก ท่ ำ นต้อ งจัด ท ำรำยงำนกำรมี ส่ว นได้เ สี ย และน ำส่ง ไว้ใ ห้
เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ จะต้องพิจำรณำบนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ ในกำร
ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่
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ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำรที่
พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้อง
ไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
หำกมีรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึน้ ที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่
ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นีบ้ ริษัทจะต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกต่อกำรเปิ ดเผย ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทัง้
ข้อมููลทำงกำรเงินและสำรสนเทศอื่นที่ไม่ใชข้อมููลทำงกำรเงินต่อสำธำรณะ โดยสำรสนเทศที่สำคัญของ
บริษัทประกอบด้วยข้อมูลู ทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนควำม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ รำยงำนทำงกำรเงิ น ในรำยงำนประจ ำปี และเปิ ดเผยรำยละเอี ย ดค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมููลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิ นนั้น
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลู ตำมเกณฑ์ท่ตี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งรวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน บทวิเครำะห์ของฝ่ ำย
จัดกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท
(www.mcgroupnet.com) โดยมีกำรปรับปรุุงข้อมูลู อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ผใู้ ช้สำมำรถรับข้อมูลู ข่ำวสำรได้
ทันต่อเหตุุกำรณ์ เข้ำถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุุด รวมถึงหำกมีขอ้ สงสัยเพื่อซักถำม สำมำรถ
ติดต่อได้ท่่แผนกนั
ี
กลงทุนุ สัมพันธ์ (เบอร์โทรศัพท์0-2117-9999 ต่อ 1125 อีเมล ir@mcgroupnet.com) เพื่่อ
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีม ส่ว นได้ส่วนเสี ยได้รับ ข้อมููลสำรสนเทศ อย่ำงเท่ำเทีย มกัน นอกจำกนี ้บริษั ท ยัง ให้
ควำมสำคัญ ในด้ำนควำมสัม พันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุุนทั่วไป และนักวิเครำะห์บริษัทจึ งกำหนดให้มีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลู ของ บริษัทแก่นกั ลงทุนุ ทัง้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่่สนใจจะถื
ี
อหุน้ ในอนำคต
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หลั ก ปฏิ บั ติ 8 สนั บ สนุุ น การมี ส่ ว นร่ ว ม และการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของผูถ้ ือหุน้ และมีนโยบำยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบำยกำกับดููแลกิจกำรของบริษัท สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผู้
ถือหุน้ ได้แก่ สิทธิในกำรซือ้ ขำย หรือโอนหุน้ สิทธิในกำรรับข่ำวสำรของกิจกำรที่เพียงพอ ถููกต้อง ทันเวลำ
และสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปั นผล สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุุมเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำรได้รบั ทรำบกฎเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
และข้อมูลที่เพียงพต่อกำรพิจำรณำ รวมทัง้ กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอวำระกำรเสนอชื่อกรรมกำร กำรให้
โอกำสซักถำมในที่่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้ำร่วมประชุมุ แทน
บริษัทกำหนดให้มีกำรประชุุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุุกปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท และหำกมควำมจำเป็ นเร่งด่วนที่ จะต้องพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็ นเรื่องที่กระทบหรือ
เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่ง จำเป็ นต้องได้รับกำรอนุุมัติจ ำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษั ท
สำมำรถเรียกประชุุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นได้เป็ นกรณีไป โดยในกำรประชุุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้
ถือหุน้ ตำมกฎหมำย ตลอดจนกำรใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1 บริษัทจัดทำหนัง สือ เชิญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้นทั้ง ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ โดยในกำร
ประชุม สำมัญ ผู ถ้ ือหุน้ ประจำปี โดยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และจัดส่ง หนัง สือเชิ ญประชุมให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมและมี เวลำศึกษำ
ข้อมูลก่อนวันประชุมอย่ำงเพียงพอ
2 ในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม บริ ษั ท มี ก ำรระบุ ข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุผ ล และควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ
โดยวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1) ในวำระแต่งตั้งกรรมกำร ได้ระบุช่ือ -นำมสกุล อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท ำงำนของกรรมกำรแต่ ล ะคนที่ จ ะเสนอแต่ ง ตั้ง จ ำนวนบริษั ท ที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำร โดยแยกเป็ นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีกำร
สรรหำ ประเภทของกรรมกำรที่เสนอข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมในปี ท่ีผ่ำนมำ และวันที่
เดือน และปี ท่ไี ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัท
2) วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบำย จำนวนเงินและ
รูปแบบค่ำตอบแทนแยกตำมตำแหน่งและภำระหน้ำที่ของกรรมกำร หลักเกณฑ์และ
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วิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด
3) วำระกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบ
บัญ ชี ควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี กำรพิจ ำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบ
บัญชี โดยแสดงค่ำสอบบัญชีแยกจำกค่ำบริกำรอื่น
4) วำระกำรจ่ำยเงินปั นผล ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวนเงินที่
ขออนุมตั ิ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ำยในปี ก่อนหน้ำ
3. ไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีขอ้ มูลสำคัญในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงกะทันหัน รวมทัง้ ไม่เพิ่มวำระ
กำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
4. อำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไ ม่ สำมำรถเข้ำร่วมประชุม ด้ว ยตนเอง โดยกำรจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สำมำรถกำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนได้ พร้อมรำยละเอียด วิธีกำรมอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถดำวน์
โหลดหนัง สื อมอบฉันทะได้จ ำกเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี ้ ได้เปิ ดเผยรำยชื่ อพร้อม
ประวัติของกรรมกำรอิสระให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเลือกเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะไว้ดว้ ย
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. กำหนดให้มีระยะเวลำกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบ

คอมพิวเตอร์และบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อควำมถูกต้อง
รวดเร็ว และเชื่ อถื อได้ของข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นสถำบัน สำมำรถส่ง หนังสือมอบฉันทะมำ
ลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เริ่มประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่ำช้ำอันเกิดมำจำกกำร
ลงทะเบียนเข้ำประชุมล่ำช้ำ
2. กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำมจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ
เท่ำกับหนึ่งเสียง
3. ก่อนเริ่มกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้ชีแ้ จงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ในที่
ประชุมรับทรำบ
4. บริษัทใช้บตั รลงคะแนนในกำรลงมติในกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยก
ตำมวำระแต่ละวำระ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร โดยเฉพำะใน
วำระเลือกตัง้ กรรมกำร ได้ให้มีกำรเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุก
ประเภทสำหรับวำระเลือกตัง้ กรรมกำร (ทัง้ กรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
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5. ในกำรสรุ ปผลกำรนับ คะแนนเสี ยงแต่ละวำระ จะมีกำรแสดงผลคะแนนให้ผูถ้ ื อหุ้น ในที่

ประชุมรับทรำบทุกวำระตำมลำดับ
6. ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำง
ถูกต้องและโปร่งใส ตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
7. บริษัทได้ระบุุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุุม ผูถ้ ือหุน้ และในกำร
ประชุมุ ผูถ้ ือหุน้ หำกกรรมกำรท่ำนใดมีสว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำวำระ
ใด ประธำนที่ประชุมุ จะแจ้งให้ผเู้ ข้ำร่วม ประชุมทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำร
ท่ำนที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุุมและงดออกเสียงในวำระนั้น ๆ นอกจำกนีใ้ นกำร
ประชุุม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่่อตอบคำถำมแก่ผถู้ ือหุน้ และในระหว่ำงกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธำน
ที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถำมในวำระต่ำง
ๆอย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทรำบข้อมูลู และรำยละเอียด
ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นีใ้ นวำระที่ผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำม บริษัทได้จดั
เตรี ยมบุุคลำกรที่่ เกี่่ ยวข้องเป็ นผู้ใ ห้คำตอบภำยใต้ควำมรับผิ ดชอบของคณะกรรมกำร
บริษั ท ตลอดจนในกำรประชุุ ม ผู้ถื อ หุ้น ประธำนที่ ป ระชุุม ได้ข อให้ท่ี ป ระชุุม พิ จ ำรณำ
ตำมลำดับในระเบียบวำระที่่ได้กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุุมที่ได้ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำ
โดยไม่กำรเปลี่่ยนแปลงลำดับวำระดังกล่ำว และไม่มีกำรขอให้ท่ปี ระชุุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่
นอกเหือไปจำกที่่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมุ สำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่ำงใด
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. นำส่งมติท่ป
ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันประชุม ผ่ำนระบบข่ำว

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบในทันที
2. จัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ื อหุ้นและนำส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมตำมกำหนด และได้เผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกันด้วย
-ลงนามโดย( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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