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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมุ่งมั่่นด ำเนินธุุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมมำอย่ำงต่อเน่่ือง โดยมี
กรรมกำรบริษัทเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดููแลกิจกำรที่ดีภำยใต้กรอบของหลัก
บรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณบริษัท เพื่่อเพิ่่มควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียบนพืน้ฐำนแห่ง
ประโยชนส์ุุขอย่ำงสมดุุลและยั่งยืน ซึ่งหลกับรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณบริษัทไดถูู้กน ำมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบำยกำรด ำเนินธุุรกิจ โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนท ำหนำ้ที่สอบ
ทำนใหบ้ริษัทด ำเนินงำนอย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำย และหลกักำรก ำกบัดูแูลกิจกำรที่ดี ตลอดจนกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง เพื่่อพิจำรณำเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรทบทวน และปรบัปรุงแนวปฏิบติัตำมหลกั
บรรษัทภิบำลใหเ้หมำะสมกับกำรด ำเนินธุุรกิจ และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติในระดับประเทศ และระดับ
สำกลส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ไดอ้อกหลกักำรก ำกับดููแล
กิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบติัใหค้ณะกรรมกำรบริษัทน ำไปปรบัใชใ้นกำรก ำกับดููแลใหก้ิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว 
น่ำเชื่อถือส ำหรบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่่อประโยชนใ์นกำรสรำ้งคุณค่ำใหกิ้จกำรอย่ำงยั่งยืน โดย
เนือ้หำส่วนใหญ่น ำมำจำกหลักกำรก ำกับดููแลกิจกำรที่ดีส  ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี  2555 ของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรบัล ำดับวิธีกำรน ำเสนอใหเ้ป็นไปตำม  บริบทกำรท ำหนำ้ท่่ี
ของคณะกรรมกำรในแต่ละกระบวนกำรประกอบธุุรกิจ รวมทัง้ไดเ้พิ่มประเด็นเพื่อให้ครอบคลุุมถึงแนวคิด
หรือปัจจยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นีท่่ี้ประชุุมคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำและทบทวน กำรน ำหลกัปฏิบติั
ตำม CG Code ไปปรบัใชต้ำมบรบิททำงธุุรกิจของบรษิัท 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุุณค่าให้แก่
บริษัทอยา่งย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

คณะกรรมกำรบรษิัทเขำ้ใจถึงบทบำทและหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำรบรษิัทใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยขอ้บังคับ ตลอดจนมติท่่ีประชุมของผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวัง รกัษำ
ผลประโยชนข์องบริษัท และรว่มกบัฝ่ำยบรหิำรในกำรก ำหนดแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปี เพื่อน ำมำ
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน รวมถึงทบทวนนโยบำยกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรดำ้นต่ำง  ๆ เพื่่อให้
บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย พรอ้มทั้ง้มีกำรติดตำมประเมินผลและดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำย โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นต่ำง ๆ ดงันี ้ ้

1. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2. นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น 



MCG-OCS-2565-027 

2 

3. นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
4. นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  
5. จรยิธรรมธุรกิจ  
6. นโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน  

โดยคู่มื อดังกล่ำวได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.mcgroupnet.com) เพื่อเป็นกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และสื่อสำรใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนทกุคนเขำ้ใจอย่ำงทั่วถึง 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยเพื่อประโยชน์
รว่มกนัอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำกบัดแูลใหม้ีระบบกำรบรหิำรจดักำรที่เชื่อมั่นไดว้่ำสำมำรถ
รบัรูส้ิทธิ ของผูม้ีสว่นไดเ้สียต่ำง ๆ ทัง้ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำย และที่ไดก้ ำหนดแนวทำงไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจนในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้รบัผิดชอบดูแลให้
มั่นใจไดว้่ำสิทธิดงักล่ำวไดร้บัควำมคุม้ครอง และไดร้บักำรปฏิบติัดว้ยควำมเป็นธรรมเสมอภำค รบัฟังควำม
คิดเห็น บริษัทมีอดุมกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรมโดยยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย เพื่อประโยชนร์่วมกนัอย่ำงยั่งยืน ไดม้ีกำรก ำหนดกรอบกำรพฒันำสู่ควำมยั่งยืนของบริษัท โดย
อ้ำงอิงมำจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรในระดับสำกล ซึ่งครอบคลุมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม ภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่ตอ้งกำรจะสรำ้งสรรค์คุณค่ำ
ใหก้ับสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสมบูรณ์ และพรอ้มที่จะ
ถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้ประสบกำรณ ์และควำมส ำเร็จที่เกิดขึน้ใหก้บัทุกภำคส่วนผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบับริษัทองคก์รธุรกิจ และสถำบนัต่ำง ๆ สถำบนัทำงสงัคม และชุมชนในทุก
พืน้ที่ที่บรษิัทด ำเนินธุรกิจ เพื่อขบัเคลื่อนสงัคมใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อย่ำงแข็งแกรง่และยั่งยืน  

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นจะด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหม้ีผลประกอบกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ สรำ้งกำร
เติบโตอย่ำงมีคณุภำพและมั่นคง เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโต
ของมูลค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทียม โปร่งใส เชื่อถือไดต่้อผูถื้อหุน้ โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม และค ำนึงถึงสิทธิขั้นพื ้นฐำนของผู้ถือหุ้น สิทธิที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย และ
ขอ้บงัคบับริษัท เช่น สิทธิในกำรขอตรวจสอบจ ำนวนหุน้ สิทธิในกำรไดร้บัใบหุน้ สิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ 

http://www.mcgroupnet.com/
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และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระในที่ประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิกำรมีสว่นรว่มใน
กำรตัดสินใจเรื่องส ำคัญที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจำ้ของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะ
ไดร้บัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม นอกจำกนีผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจำ้ของบริษัทมำยงักรรมกำร กรรมกำรอิสระ และเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งจะรวบรวม
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 

พนักงาน  

พนกังำนเป็นทรพัยำกรอันมีค่ำสงูสุดและเป็นปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จของบริษัท บริษัทจึง
ดแูลและปฏิบติัต่อพนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลว่ำดว้ยสิทธิ
มนุษยชนตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่เลือกปฏิบติักับพนักงำน กำรก ำหนด
ผลตอบแทนและสวสัดิกำรที่เหมำะสม หรือ กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ยบนพืน้ฐำนของคณุธรรม อีกทัง้ไดมุ้่งพฒันำ
เสริมสรำ้งวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงำนดว้ย
ควำมสภุำพ ใหค้วำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนกังำน และกำรใชท้รพัยำกรบุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
แก่บริษัทบริษัทมีนโยบำย และมีกำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ มำกกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด มุ่งเนน้ใหม้ีควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรประเมินกำร
ปฏิบติังำนของพนักงำน โดยมีนโยบำยที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม และเปิดเผยใหเ้ป็นที่ทรำบแก่พนกังำนทุกคน
โดยทั่วกัน นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีควำมรบัผิดชอบ  ในกำรดูแลรกัษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหม้ีควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนอย่ำง
เคร่งครดั อีกทัง้ยังมีหลกักำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำทักษะควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ 
บริษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชน และควำมเป็นส่วนตวัของพนักงำน ไม่น ำขอ้มลูส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวัติ
กำรรกัษำพยำบำล ครอบครวั ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภำยนอกหรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้ง
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย นอกจำกนีบ้ริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรให้
ควำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นกังำนเขำ้ใจและ
ปฏิบติัตำมในแนวทำงเดียวกนั 

ลูกค้า 

บรษิัทมีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งคณุค่ำและเติบโตไปพรอ้มกบัลกูคำ้ ตลอดจนเป็น
ที่ไวว้ำงใจของลูกคำ้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น ำไปสู่ ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกคำ้ดว้ยควำม
จริงใจและสุภำพอ่อนน้อม และมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและขอ้ปฏิบติัไวอ้ย่ำงชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจ เช่น กำร
ผลิตและสง่มอบสินคำ้ที่ผ่ำนกำรรบัรองคณุภำพและไดม้ำตรฐำนตรงตำมขอ้ตกลงกบัลกูคำ้ในรำคำที่เป็นธรรม 
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ใหข้อ้มลูข่ำวสำรและค ำแนะน ำที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตกุำรณ ์มีระบบกำรจดักำรเก็บขอ้มลูของลกูคำ้
อย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรกัษำควำมลับของลูกคำ้  และไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง
ตนเอง และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ มีระบบหรือกระบวนกำรที่ให้ลูกคำ้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภำพ 
ปรมิำณ ควำมปลอดภยัของสินคำ้และบรกิำร เป็นตน้ 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรที่แทจ้ริงของ
ลกูคำ้ทัง้ดำ้นคณุภำพและรำคำที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพที่ยั่งยืนกบัลกูคำ้ โดย
จดัใหม้ีกำรใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหค้ ำปรกึษำเก่ียวกับวิธีกำรแกปั้ญหำและรบัขอ้
รอ้งเรียน เพื่อน ำขอ้เสนอแนะไปจัดท ำเป็นแผนงำน ส ำหรบัปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนใหดี้มำกขึน้ 
ทัง้นีเ้พื่อใหล้กูคำ้เกิดควำมมั่นใจ และไดร้บัควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุในผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัท  

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีห้รือลูกหนี ้ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะใหก้ำรปฏิบัติต่อคู่คำ้ รวมถึงเจำ้หนีอ้ย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดย
ค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณท์ี่
ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รำยงำนที่ถกูตอ้ง รวมทัง้ยดึมั่นในขอ้สญัญำและ
ถือปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจำ้หนีเ้ป็นส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำง 
ๆ นอกจำกนี ้บริษัทยงัก ำหนดเงื่อนไขในเรื่องค ำ้ประกนั กำรบริหำรเงินทุน และกรณีที่เกิดกำรผิดนัดช ำระ
หนีไ้วอ้ย่ำงชดัเจน เป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงกำรปฏิบติัใหเ้ป็นที่ทรำบ 

กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ใด ๆ ตอ้งไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขดัต่อ
กฎหมำยใด ๆ มีกำรค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชนร์่วมกันกับคู่ค้ำ กำร
คดัเลือกคู่คำ้ตอ้งท ำอย่ำงยุติธรรม โดยคู่คำ้ของบริษัทตอ้งเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบติัต่อแรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นีบ้ริษัทถือว่ำคู่คำ้เป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรรว่มสรำ้งมลูค่ำใหก้บัลกูคำ้ และบรษิัทใหเ้ติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืน  

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม รวมถึง
กำรก ำหนดแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลกัปฏิบติักำรแข่งขันทำง
กำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมำย 
หรือขดัต่อจรยิธรรม 
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สังคมส่วนรวมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทไทย ไดต้ระหนกัและมีจิตส ำนึกในบุญคณุของประเทศ และเป็นส่วน
หนึ่งของสงัคม ซึ่งตอ้งรบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถิ่นที่บรษิัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และพยำยำมยกระดับกำรปฏิบติัใหม้ีมำตรฐำนสูงกว่ำกฎหมำยก ำหนด ตลอดจน
ดูแลป้องกันมิใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสงัคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอ้ม สง่เสรมิและสรำ้งสรรคส์งัคม ทัง้ในสว่นของกำรพฒันำคณุภำพชีวิต กำรสง่เสรมิดำ้นกำรศึกษำ 
กำรประหยัดพลงังำน กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม นอกจำกนี ้บริษัท
ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรสื่อสำร และเผยแพรค่วำมรูด้ำ้นสิ่งแวดลอ้มไปสูผู่ม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรว่มกนั
ดแูลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม และถ่ำยทอดควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญใหเ้ป็นประโยชนก์บั
สงัคม  

บริษัทยงัใหค้วำมส ำคัญต่อกำรไม่ละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยมีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท และมีกำรตรวจสอบกำรใช้โปรแกรม หรือ
ซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นกำรท ำงำนของพนักงำนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกำรใชโ้ปรแกรม หรือซอฟตแ์วรท์ี่ละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือไม่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบและจดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทอย่ำงถูกตอ้ง เพื่อป้องกนักำรละเมิด หรือถูกละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำจำก
ผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั 

อีกทัง้ บรษิัทมีนโยบำยผลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรใด ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และปฏิบติัตำม
กฎหมำยสิ่งแวดลอ้มส่งเสริมกิจกรรมกำรดูแลรักษำธรรมชำติและอนุรักษ์พลังงำน และมีนโยบำยที่จะ
คดัเลือก และส่งเสริมกำรใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยสำมำรถดรูำยละเอียดกำรด ำเนินงำน
ไดใ้นหัวขอ้กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนีบ้ริษัทไดม้ีกำรประกำศใชน้โยบำยรบัเรื่องรอ้งเรียน เพื่อให้
พนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบำะแสกำร
กระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรถูกละเมิดสิทธิ ระบบควบคุมภำยในที่
บกพร่อง หรือกำรผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได ้ทัง้นีข้อ้มลูกำรรอ้งเรียน 
หรือแจง้เบำะแส และขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน จะไดร้บักำรคุม้ครองและเก็บไว้ เป็นควำมลับตำมมำตรกำร
คุ้มครองผู้ร ้องเรียน โดยกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อเ ท็จจริง สรุป
รำยละเอียดของเรื่องรอ้งเรียนทั้งหมด พรอ้มทั้งหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำให้ขอ้เสนอแนะแก้ไขเยียวยำ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดต่อไป โดยช่องทำงในกำรแจง้
เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน มีดงันี ้



MCG-OCS-2565-027 

6 

ร้องเรียนโดยตรงเป็นลายลักษณอ์ักษร 

• ทำงไปรษณีย ์:  จ่ำหนำ้ซองถึง ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
  เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) : 
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ : auditcommittee@mcgroupnet.com 
2) รกัษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร : james.a@mcgroupnet.com 
3) ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร แผนกตรวจสอบ

ภำยใน 
: somporn.u@mcgroupnet.com 

4) ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง  

ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
1) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) : contactcenter@mcgroupnet.com, DL-

Complain@mcgroupnet.com , www.mcshop.com 
2) ทำงโทรศพัท ์เบอรโ์ทรศพัท ์02-117-9999 โทรสำร 02-117-9998  

หำกรอ้งเรียนผ่ำนช่องผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนอ่ืนที่มิใช่ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้
คดัลอกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(cc) ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

ทั้งนี ้ ข้อมูลที่ เก่ียวกับข้อร้องเรียนถือเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จ  ำเป็น บริษัทมี
มำตรกำรในกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไม่
เปิดเผยตนเองได้ ผู ้รอ้งเรียน หรือ ผู้ถูกรอ้งเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่
เหมำะสม หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง โดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอหำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มี
แนวโนม้ที่จะเกิดควำมเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภยั 

เมื่อได้รับเรื่องรอ้งเรียนแล้ว ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบจะมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
เกิดขึน้ และพิจำรณำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และหำกพบว่ำมีควำมผิดเกิดขึน้จริง บริษัทจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนเรื่องทุจริต และขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบรษิัทต่อไป 

การเปิดเผยข้อมููลและความโปร่งใส 

บรษิัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูที่มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรงเวลำ และได้
มำตรฐำนตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและขอ้มลู
ทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ที่ส  ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์และมีผลต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทุน

mailto:contactcenter@mcgroupnet.com
mailto:DL-Complain@mcgroupnet.com
mailto:DL-Complain@mcgroupnet.com
http://www.mcshop.com/
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และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกบับริษัททัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดย
บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ  และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.mcgroupnet.com 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินรวมของ
บรษิัท ตลอดจนสำรสนเทศที่เสนอต่อผูถื้อหุน้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 
One-Report) ดูแลคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้งบกำรเงินรวมของบริษัท ใหม้ีกำรจัดท ำงบตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป มีกำรตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีที่เชื่อถือได ้และมีควำมเป็นอิสระ ดแูล
ใหบ้ริษัทเลือกใชน้โยบำยบญัชีอย่ำงเหมำะสม และถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ จดักำรดูแลใหร้ำยงำนทำงกำร
เงินรวมของบริษัทมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นจริง และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญเพียงพอครบถว้น และ
เชื่อถือได ้

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงินใหม้ีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ชัดเจน 
โปร่งใส และทนัเวลำตำมขอ้ก ำหนดของกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทำนระบบควบคมุภำยในเพื่อใหม้ี
ระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพิจำรณำปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบของบริษัท 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบก็ยังมีกำรสอบทำนพิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่มีควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ถึงควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะน ำเสนอใหก้ับทำงคณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำอนมุติัต่อไป 

นอกจำกนี ้บริษัทจัดใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
แสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี และเปิดเผยค่ำสอบบญัชี  และค่ำบริกำรอ่ืนที่ผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำร
ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One-Report) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร
รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลู เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์บรษิัทได้
ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน ตลอดจนบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
บรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมถึงค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูผ่ำนแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One-Report)  

ในส่วนของงำนดำ้นนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทไดจ้ัดตั้งหน่วยงำนดำ้นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
สื่อสำรขอ้มูลส ำคัญที่เป็นประโยชนแ์ก่นักลงทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ นักวิเครำะหห์ลักทรพัย ์สื่อมวลชน และ
ประชำชนทั่วไป รวมถึงรำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
รบัทรำบเป็นรำยไตรมำส ทัง้นีเ้พื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธข์องบริษัท เป็นไปตำมหลกักำร
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ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่โปร่งใสและเท่ำเทียม หลีกเลี่ยงกำรใหข้อ้มูลที่ไม่เท่ำเทียม
กนัซึ่งอำจจะน ำไปสูก่ำรใชข้อ้มลูภำยในหรือกำรสรำ้งรำคำหลกัทรพัย ์บรษิัทไดก้ ำหนด ใหม้ีระยะเวลำงดให้
ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลำ 15 วัน ก่อนวันประกำศผลกำรด ำเนินงำนจนถึงวันที่ประกำศผลกำร
ด ำเนินงำนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยประกำศระยะเวลำงดใหข้อ้มูลในเว็บไซตข์องบริษัท
ภำยใตห้วัขอ้ปฏิทินนกัลงทนุ (IR Calendar)  

 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกรรมกำรบริษัทที่มีบทบำทรบัผิดชอบในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท ซึ่งจะตอ้งเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่่ีควำมรบัผิดชอบ โดยแบ่งบทบำท
หนำ้ท่่ีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกบัฝ่ำยจดักำร จึงไดก้ ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรที่เหมำะสม เพื่อให้
กำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบติั ดงันี ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ท ำหนำ้ที่พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในเรื่องส ำคัญที่เก่ียวกับกำรบริหำรของบริษัท อำทิ 
นโยบำย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เปำ้หมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก ำกบัดแูลให้
คณะผูบ้ริหำร บริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใตก้รอบ
ของกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ดว้ยควำมซื่อสัตย์
สจุริตระมดัระวงั ตำมหลกักำรขอ้พึงปฏิบติัที่ดี เพื่อเพิ่มมลูค่ำสงูสดุใหแ้ก่กิจกำร และควำมมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 
ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระทุกท่ำนเป็นบุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุน และประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ  ที่เก่ียวข้อง และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอิสระได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเป็นประโยชนก์บับรษิัทอย่ำงเต็มที่  

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในดำ้นทักษะวิชำชีพที่หลำกหลำย (Diversity) มีประสบกำรณ ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ดำ้นที่เป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จ ำกัดเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำยุ 
หรือทักษะทำงวิชำชีพ ทั้งนีเ้พื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีมุมมองที่กว้ำงขึน้  ซึ่งจะช่วยให้กระบวนกำร
ตดัสินใจดีขึน้ และสำมำรถท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน  
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คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคับของบริษัทที่ก ำหนดไวว้่ำในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
กรรมกำร หำกจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วน
หนึ่งในสำม (1/3) 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรก ำกบัดแูลเป็นไปอย่ำงทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อก ำกบัดแูลในเรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทขึน้ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เพื่อช่วยใหบ้รษิัทและคณะกรรมกำรของบรษิัท ปฏิบติั
ตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคับต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นตัวกลำงที่คอยประสำนงำนกับบุคคลทัง้
ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยบริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
เลขำนกุำรบรษิัท ซึ่งไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร 

นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีนโยบำยก ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ๆ ของกรรมกำรบรษิัท ไม่เกินกว่ำ 5 บรษิัท  

โดยขอบเขต หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรบรษิัท 

การประชุุมคณะกรรมการบริษัท  

กรรมกำรบริษัทตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อรบัทรำบและ
ร่วมกันตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส  ำคัญเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท เช่น วิสยัทศันแ์ละภำรกิจ กลยทุธ ์เปำ้หมำยทำงกำรเงิน กำรบรหิำรควำมเสี่ยง แผนงำน 
งบประมำณ เป็นตน้ โดยมีกำรจดัประชมุอย่ำงนอ้ย 3 เดอืนต่อครัง้ และไม่ควรนอ้ยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี แต่ละครัง้
จะมีกำรก ำหนดวำระหลักกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนและอำจมีกำรประชุมครัง้พิเศษเพิ่มเติม เพื่อ
พิจำรณำเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือ
เลขำนกุำรบรษิัทโดยค ำสั่งของประธำนกรรมกำรแจง้กรรมกำรบริษัทพรอ้มสง่เอกสำรประกอบกำรประชุมให้
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำ
ขอ้มลูในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชมุ ทัง้นีก้ำรลงมติในท่่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทใหถื้อมติ
ของเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรที่เขำ้ประชุม โดยใหก้รรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมกำรที่มีสว่น
ไดเ้สียจะไม่เขำ้รวมประชุมุ หรือเขำ้รว่มประชมุแต่ไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หำกคะแนนเสียง
เท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำดในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ฝ่ำยจดักำรไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชน์ และรบัทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
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สำมำรถน ำไปปฏิบติัอย่ำงมีประสิทธิภำพ เวน้แต่ในบำงวำระที่ประชุมุเฉพำะคณะกรรมกำรบริษัท หรือเฉพำะ
คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร ทั้งนีเ้พื่อควำมเป็นอิสระในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ เมื่อสิน้สุดกำร
ประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเสนอใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท  
ลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรบัรองในกำรประชุุมครัง้ถดัไป 
ทั้งนีก้รรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุุมให้มีควำมละเอียด 
ถูกตอ้งมำกท่่ีสดุ รำยงำนกำรประชุมท่่ีประชุมรบัรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของเอกสำร
ชัน้ควำมลบัของบริษัท ณ หน่วยงำนเลขำนุกำรบรษิัท และจดัเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกสพ์รอ้มกบั
เอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชมุต่ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง  

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ของบริษัทตำมขอบเขตหนำ้ที่ที่ก  ำหนดโดย
กฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด
ระเบียบอ ำนำจอนมุติัด ำเนินกำร (Delegation of Authority) กำรก ำหนด และทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กล
ยุทธใ์นกำรด ำเนินงำน แผนหลกัในกำรด ำเนินงำน นโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงบประมำณและ
แผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจประจ ำปี แผนธุรกิจระยะปำนกลำง กำรก ำหนดเปำ้หมำยที่ตอ้งกำรของผลของกำร
ด ำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้กำรดูแลรำยจ่ำย
ลงทุน รำยกำรระหว่ำงกันที่ส  ำคัญ กำรเขำ้ควบรวมกิจกำร กำรแบ่งแยกกิจกำร และกำรเขำ้ร่วมทุนหรือ
ยกเลิกกำรเขำ้รว่มทนุ  

การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีกรรมกำรบริษัทตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี ้
กรรมกำรบริษัทที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งนัน้ใหพ้ิจำรณำจำกกรรมกำรบริษัทที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็น
ผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน  9คน แต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี 
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัท ที่ออกไปนัน้อำจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้กรรมกำรอิสระด ำรง
ต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะ
แต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ใหด้  ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำม
จ ำเป็นดงักลำ่ว 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 
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บริษัทจดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเองของกรรมกำรบริษัท อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็น
กำรประเมินประสิทธิภำพ ผลงำนและปัญหำในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ตำมแนวทำงกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีโดยมีกระบวนกำรดงันี ้

(1) คณะกรรมกำรบริษัททบทวนแบบประเมินผล ใหม้ีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่หน่วยงำนก ำกบัก ำหนด  

(2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บรษิัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย 

(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร และด ำเนินกำร
ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

 โดยวัตถุประสงคก์ำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท จะมุ่งเน้นใหก้ำรประเมินผล
สำมำรถสะทอ้นถึงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งกำรประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล (กำรประเมินตนเอง) และกำรประเมินรำยคณะ (As a Whole) มีหัวข้อกำร
ประเมินรวม 5 ดำ้น ไดแ้ก่ โครงสรำ้งและคณุสมบติัของกรรมกำร บทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร และกำรปฏิบติัหนำ้ที่ต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สีย  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง  ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมินกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) โดยได้
ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินปีละ 1 ครัง้ เป็นกำรประเมินผลของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) เพื่อเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด ซึ่งมี
กระบวนกำรดงันี ้

(1) คณะกรรมกำรชดุย่อยทบทวนแบบประเมินผล ใหม้ีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่หน่วยงำนก ำกบัก ำหนด และแนวทำงกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

(2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรชดุย่อยและด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนผลกำรประเมินของของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท 
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ทั้งนี ้บริษัทได้สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนรบัทรำบ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำร
ปฏิบติังำนในหนำ้ที่ ปัญหำ อปุสรรคต่ำง ๆ และน ำผลประเมินมำวิเครำะหก์ำรปฏิบติัหนำ้ที่ของกรรมกำร 
ตลอดจนน ำขอ้เสนอแนะมำปรบัปรุง และพฒันำกำรด ำเนินงำนต่อไป 

 คณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อปฏิบติัหนำ้ที่เฉพำะเรื่องและ
เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำหรือรบัทรำบ โดยมีกำรก ำหนดกฎบตัรคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำง  
ๆ เพื่อ ก ำหนดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ และเปิดเผยกฎบตัรดังกล่ำวในเวบไซตข์องบริษัท  โดยบริษัทมี
คณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้หมด 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
และคณะกรรมกำรบรหิำร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุุกคน

มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ และมีประสบกำรณ์ กำรท ำงำนดำ้นบญัชีหรือกำรเงินที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์

เพียงพอที่จะท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่่ีสอบ

ทำนกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมนโยบำยระเบียบ  ปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมำย และข้อก ำหนดของ

หน่วยงำนก ำกับดูแลส่งเสริม ใหพ้ฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

รวมทัง้สอบทำนใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รดักุม

เหมำะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหนำ้ที่  และแสดงควำมคิดเห็นได้

อย่ำงอิสระ โดยมีผูดู้แลงำนตรวจสอบเป็นผูป้ฏิบติัและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้มี

กำรปรึกษำหำรือกับผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยและบัญชีเป็นประจ ำ โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ เพื่อขอควำมเห็นจำกผูส้อบบญัชีในเรื่องต่ำง ๆ 

โดยขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็น ผูบ้ริหำรของบริษัท มี
กรรมกำรที่มีคณุสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหนำ้ที่บริหำร
และควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนของ
องคก์ร โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจะประชมุอย่ำง นอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

โดยขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 3 คน มีกรรมกำรที่มีคณุสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 
2 คน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ท ำหนำ้ที่พิจำรณำสรรหำ ผูท้ี่มีคณุสมบติัเหมำะสม
มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษิัทแทนกรรมกำรที่หมดวำระหรือในกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้ศกึษำพิจำรณำ ติดตำม
ควำมเปลี่ยนแปลง และแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง  
ๆ รวมทั้ง้ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทน รวม ถึงประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ โดย
พิจำรณำเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนชัน้ น ำอ่ืน ๆ ที่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเดียวกนั เพื่อจูงใจใหแ้ก่
ผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้ เจริญกำ้วหน้ำตลอดจนสำมำรถดูแลและ
รกัษำบุคลำกรในองคก์รโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 2 
ครัง้  

โดยขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 2 คน มีกรรมกำรที่มีคณุสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 
1 คน คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนองค์กร  และกำร
พฒันำกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ำมกลำงเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน และ
ไม่แน่นอน ซึ่งอำจเป็นทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันสูง และกำรสรำ้งค่ ำนิยมและ
วฒันธรรมองคก์รที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมใหพ้นักงำนร่วมกันผลกัดัน และน ำพำองคก์รไปสู่กำรเติบโตในมิติ
ต่ำง ๆที่ส  ำคญั ทัง้ดำ้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ กรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจะประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้  
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โดยขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป็นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

คณะกรรมการบริหาร  

ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 3 คน คณะกรรมกำรบริหำร ท ำหน้ำที่สนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และ
ค ำสั่งใด ๆ รวมทัง้เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และเพื่อใหป้ฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กรรมกำรบรหิำรจะประชมุอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ 

โดยขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร 
เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

กรรมการอิสระ 

ส ำหรบักำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่ำวตอ้งมี
คุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑเ์ท่ำกับขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระจะตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิัท 
และตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และตอ้งมีคณุสมบติัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้
ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผู ้มีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน 
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ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติ  
เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ
บริกำร หรือกำรให  ้หรือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรบัหรือใหกู้้ยืม ค ำ้ประกัน 
กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ่ื์นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำร
ค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั
โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปี 
ก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
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บริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ไดโ้ดย
อิสระ  

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท  

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมขอ้ 4 หรือ ขอ้ 
6 ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดัใหม้ีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์แลว้ว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ที่และ
กำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสููงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO 
and People Management) 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำ บุุคลำกรที่จะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูงูในทุุ
กระด ับ ซึ ่ง เป็นบุุคลำกรที่ส  ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ เป้ำหมำย ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ก ำกบัดแูลใหก้ำรสรรหำ บุคลำกร ดงักล่ำวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส่  
โดยพิจำรณำจำกควำมรูป้ระสบกำรณร์วมถึงก ำกบัดูแูลใหก้ำรบริหำรและพฒันำบุุคลำกรสอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ของบริษัทในดำ้นกำรบริหำรบุุคลำกร ไดส้่งเสริมใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสููงของบริษัทเขำ้ร่วม
อบรมหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) เพื่อพฒันำควำมรูข้องกรรมกำร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู และเลขำนกุำรบรษิัทใหไ้ดร้บัทรำบกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส ำหรบักำรเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษัทอย่ำงเพียงพอ เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดซ้ื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงั และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
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การอบรมของกรรมการ 

บรษิัทยงัใหก้ำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพื่อเพิ่มพนูควำมรู ้ควำมเขำ้ใจถึงหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี กฎเกณฑ ์กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรงำนใหม้ีประสิทธิภำพและ
จรรยำบรรณ โดยเขำ้ร่วมอบรม/สมัมนำหลกัสูตรต่ำง ๆของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
และหลกัสตูรอบรมที่จดัโดยสถำบนัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

กรณีมีกรรมกำรเขำ้ใหม่ คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรปฎิบติัหนำ้ที่ของ
กรรมกำรใหม่ โดยก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เลขำนกุำรบรษิัทจะจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศ 
และจัดหำเอกสำรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อใหก้รรมกำรใหม่ได้
รบัทรำบแผนธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑแ์ละบริกำร ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ โครงสรำ้งองคก์ร และ
ประเด็นกฎหมำยส ำคญัที่ควรทรำบส ำหรบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียน โดยในเบือ้งตน้
ไดน้ ำสง่เอกสำรที่ส  ำคญั ดงันี ้

1) ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ 
3) โครงสรำ้งองคก์ร และรำยชื่อผูบ้รหิำร 
4) โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่ธุรกิจ 
5) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ หนงัสือรบัรอง และขอ้บงัคบั 
6) แผนธุรกิจของบรษิัท 
7) ภำพรวมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
8) กำรประกนัภยั D&O (Directors & Officers Liability Insurance) 
ผู้บริหำรระดับสูงจะบรรยำยข้อมูลที่ส  ำคัญเก่ียวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมกำร และ

จริยธรรมทำงธุรกิจของกรรมกำรและพนกังำนบริษัท บริษัทมีนโยบำยที่จะส่งเสริมใหก้รรมกำรเขำ้รบัอบรม
เพื่อเพิ่มพนูควำมเขำ้ใจในบทบำทและภำรกิจภำยใตแ้ผนงำนกำรรณรงคก์ำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

กรรมการ 

ตำมขอ้บงัคบับริษัท ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออก
จำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงสำมส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ ำนวนที่ใกลท้ี่สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกจำก
ต ำแหน่งมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้
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คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบใน
กำรพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบติัที่เหมำะสมตำมขอ้บงัคับของบริษัท โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผูท้ี่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัท เป็นไปตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบับรษิัท ดงันี ้

1. กรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท หรือไม่ก็ได ้
2. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำร
อย่ำงนอ้ย 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

นอกจำกนีบ้ริษัท ยังไดก้ ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร คือ คณะกรรมกำรบริษัท จะตอ้งประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้คณะดว้ย 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ชุดย่อยดว้ยควำมตระหนักว่ำกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรถือเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
คณะกรรมกำรบริษัทถือว่ำเป็นผูท้ี่มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำยหลกั กล
ยุทธ์ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อรกัษำสิทธิ ผลประโยชน ์และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทและ
บรษิัทย่อยตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีคณุสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และควรมีควำมหลำกหลำย ทั้งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้และควำม
ช ำนำญเฉพำะดำ้นที่เป็นประโยชนต่์อบริษัท ตลอดจนไม่จ ำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อำยุ เชือ้ชำติ และ
สญัชำติ เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้ริษัท
มีกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่ก่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่ำระยะยำวใหผู้ถื้อหุน้และสรำ้งควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนเพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกจำกผูท้รงคุณวฒุิที่มีพืน้ฐำนและควำม
เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผูน้  ำ วิสยัทัศนก์วำ้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำร
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ท ำงำนที่โปรง่ใสไม่ด่ำงพรอ้ย รวมทัง้มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ โดยควรค ำนึงถึง
องคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปนี ้

1 คณุลกัษณะที่ตอ้งกำรในกรรมกำรแต่ละคน 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ควำมรูค้วำมช ำนำญที่ตอ้งกำรใหม้ีในคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำก ำหนดองคป์ระกอบของควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นที่จ  ำเป็นตอ้งมีในคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ที่เห็นว่ำจ ำเป็นต่อบริษัท
ในระยะ 3 - 5 ปีขำ้งหนำ้ และจดัท ำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบในกำรสรรหำและเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นที่จ  ำเป็นดังกล่ำวเพื่อ
ส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำย รวมทัง้ก ำกับดูแลใหม้ี
กำรปฏิบติัตำมกลยทุธไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล  

3  ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 
นอกเหนือจำกกำรก ำหนดองคป์ระกอบสองประกำรดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยงัอำจพิจำรณำก ำหนดแนวทำงเก่ียวกับควำมหลำกหลำยของ
คณุสมบติัอ่ืน ๆ ของกรรมกำรทัง้คณะ เช่น เพศ อำย ุเชือ้ชำติ และสญัชำติ ฯลฯ 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรใหม่ ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรำยละเอียดดงันี ้

1. กำรวำงแผน 

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรใหม่อย่ำงละเอียด
รอบคอบ และในเวลำที่เหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดังต่อไปนีแ้ละเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ 

1.1 ทบทวนควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณข์องกรรมกำรใน Board 
Skills Matrix 

1.2 ทบทวนกำรก ำหนดคณุสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษัท  

1.3 รวบรวมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท ข้อก ำหนด
คณุสมบติัของบคุคลที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 
จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนที่เก่ียวขอ้ง แนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ที่ดีเก่ียวกับกำรสรรหำกรรมกำรของหน่วยงำน/องค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น ส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) เป็นตน้ 

1.4 เสนอก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก ำหนดเวลำประชุมของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท และกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. กำรสรรหำรำยชื่อ 

กำรสรรหำรำยชื่อบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่
ควรพิจำรณำจำกแหลง่ต่ำง  ๆ ดงัต่อไปนี ้

2.1 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ขอให้กรรมกำรเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมตำม Board Skills 
Matrix และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจภำยในเวลำที่ก ำหนด 

2.2 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหม้ีกระบวนกำรที่จะท ำใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสรรหำ
และแต่งตัง้กรรมกำร และมั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรที่
เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชนแ์ทนตนได ้บริษัทจะเปิดโอกำสเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 
เดือน ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยสำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรใหม่ตำมหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
ช่วงเวลำที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งใน
ขัน้ตอนต่อไป ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ใหต้ลำดหลักทรพัยฯ์ทรำบถึง
ช่วงเวลำและรำยละเอียดต่ำง  ๆ รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท 

2.3 กำรรวบรวมรำยชื่อจำกแหล่งขอ้มลูที่น่ำเชื่อถือ 
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน (Chartered Director) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย และ
รำยชื่อกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีคณุสมบติัสอดคลอ้ง
กับ Board Skills Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
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2. กำรคดัเลือก 
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อที่ไดจ้ำกขัน้ตอนที่ 2 เสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย) จะ
พิจำรณำควำมเหมำะสมในคุณสมบัติของกรรมกำรจำก Board Skills Matrix เพื่อกลั่นกรอง
รำยชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่ โดยพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือ
ประสบกำรณท์ี่จะใหข้อ้แนะน ำอนัจะเป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ 

ทัง้นีเ้ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคณุสมบติัเบือ้งตน้ของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อจำกแหล่งขอ้มูล
สำธำรณะที่เก่ียวกับกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืนที่อำจท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบรษิัท และคณุสมบติักำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

4. กำรเลือกตัง้ 
4.1 กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย) จะพิจำรณำคณุสมบติัของผู้
ได้รับกำรเสนอชื่อตำมที่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมใหท้ี่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร 

4.2 กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกระหว่ำงกำล 
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ
เลือกตัง้กรรมกำร โดยไม่ตอ้งเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ 

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงกำลคงเหลือวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรนอ้ยกว่ำ 2 เดือน กฎหมำยก ำหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ลำออกนัน้ 
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ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูงสุดของบริษัท กล่ำวคือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำเบือ้งตน้ ซึ่งจะสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้น เหมำะสม 
มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชนต่์อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เขำ้ใจธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้
ได้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุติัต่อไป 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท โดยบุคคล
ดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนีย้งัตอ้งมีคณุสมบติั
และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมในกำรบรหิำรกิจกำรของบรษิัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ ๆดว้ย 

นอกจำกนีย้ังตอ้งมีคุณสมบัติและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ปฏิบติัหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทดังกล่ำวกับบุคคลที่
เก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่ำวให้
ครบถว้นถกูตอ้ง 

ผูแ้ทนดังกล่ำวมีหน้ำที่ติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกล้ชิด 
พรอ้มทัง้น ำเสนอผลประกอบกำร รวมทัง้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมกำร
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
รวมถึงใหธุ้รกิจมีกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมี  ความรับผิดชอบ (Nurture 
Innovation and Responsible Business) 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับ  กำรสร้ำงคุุณ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร  ตำมหลักกำรก ำกับดููแลกิจกำรท่่ีดีตำม
แนวทำงที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์
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แห่ง ประเทศไทย (ต.ล.ท.) ก ำหนด โดยไดถื้อปฏิบติัสืบเนื่องกันมำภำยใตห้ลกั  จริยธรรมและจรรยำบรรณ 
โดยมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีโปร่งใส และ เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อใหผู้ ้ถือหุน้ไวว้ำงใจและ
มั่นใจใน กำรลงทุนกบัธุรกิจของบริษัท จึงไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมกำรบริหำรท ำหนำ้ที่  ก ำกบัดแูลและติดตำม
ฝ่ำยจัดกำรใหม้ีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิด  ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใหม้ีกำรปฏิบัติ
เป็นไปตำมวตัถุุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยั่งยืน บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกร
ซึ่งเป็นทรพัยำกรที่ส  ำคญั โดยกำรส่งเสริมสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ปลกูฝังค่ำนิยมองคก์ร เพื่่อเป็นกำร
เสริมสรำ้งนวัตกรรมท่่ีใหบุ้คลำกร กลำ้คิด กลำ้ท ำ กลำ้ริเริ่มภำยใต ้บรรยำกำศกำรท ำงำนที่เปิดเผยและ
โปรง่ใส รวมทัง้สง่เสรมิกำรอบรมเพิ่มเติมทกัษะ พฒันำศกัยภำพท ำใหส้ำมำรถเติบโตในหนำ้ท่่ีสำยงำน และ
ใหม้ี ควำมสุขต่อกำรท ำงำน เป็นกำรส่งเสริมสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่่อให ้พนักงำนทุกคนมีควำม
ภูมิใจและเชื่อมั่นในองคก์ร ดำ้นกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัยพัฒนำ
ผลิตภณัฑใ์หม่  ๆ เพื่อใหส้อดรบักบัควำมตอ้งกำรที่มำกขึน้ ในอนำคต เป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ และได้
มีกำรพัฒนำปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำเป็นเครื่องมือรองรบักับกระบวนกำรท ำงำน  ใหไ้ด้
ประสิทธิภำพ เช่น กำรลดเวลำ กำรลดตน้ทนุ เป็นตน้ 

 

หลักปฏิบัติ  6 ดููแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุุมภายในที่เหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่ก ำกับ ดููแลระบบกำร
บริหำรควำมเสี่่ยง และระบบกำรควบคุุมภำยในท่่ีเหมำะสม เพื่่อใหม้ีกำรปฏิบติัเป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนท่่ีเก่่ียวขอ้ง โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท่่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ ซึ่ง
ไดร้ำยงำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั 
ดงันี ้

นโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียง  

1. ก ำหนดใหก้ำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนในทุกระดบัชัน้ที่ตอ้งตระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่มีในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำน
ของตนและองคก์ร และตอ้งใหค้วำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นต่ำง ๆใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่เพียงพอและเหมำะสม  

2. ก ำหนดใหทุุ้กหน่วยธุุรกิจของบริษัทตอ้งมีกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ก ำหนดตัวชี ้วัดควำมเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน  และบรรเทำควำมเสี่ยง รวมถึงกำร
ประเมินผลและกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีกำรปรับปรุง
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กระบวนกำรใหเ้หมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 
พรอ้มทั้งจัดท ำรำยงำนที่เก่ียวกับควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง  

3. ก ำหนดให้กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนประจ ำปีของทุกฝ่ำย โดย
พิจำรณำควำมเสี่ยงทัง้หมดครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร โดยค ำนึงถึงปัจจยัเสี่ยงทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร รวมท้ังก ำหนดใหม้ีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสรำ้งสญัญำณเตือนภัยท่ี
เหมำะสม 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่่ยงและเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท 

5. สรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดควำมเขำ้ใจรว่มกนัและมีจิตส ำนึกในเรื่องควำมเสี่ยง เพื่อเป็น
กำรปลูกฝังสร้ำงนิสัยให้บุคลำกรทุกระดับได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและมีส่วนร่วม
รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดำ้นบรหิำรควำมเสี่ยงขององคก์ร 

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทจัดใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อตรวจสอบระบบกำร  ปฏิบติังำนของทุุกหน่วย
งำน เพื่อใหฝ่้ำยบริหำรและผูม้ีส่วนไดเ้สียเกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมุภำยในที่มีอยู่นัน้มีกำรปฏิบติั
จริงอย่ำงสม ่ำเสมอ และเป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งค้นหำข้อบกพร่อง จุุดอ่อน และพัฒนำ  ระบบ
ด ำเนินงำนที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในมี  ควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลุไดอ้ย่ำงเต็มที่ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน อันเป็นส่วนส ำคัญในกำร
เสรมิสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกนัขอ้มลูภำยในที่มีผลต่อรำคำหลกัทรพัย์
ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติั และเป็นกำรป้องกนักำรน ำขอ้มลูภำยใน หรือ ขอ้มลูลบัที่ส  ำคญัของบริษัทที่
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อประโยชนต่์อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคับของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เก่ียวกับ
หนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
ต่อส ำนกังำนก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำร
รำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ  298 แห่ ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร และผูบ้ริหำร 
รวมถึงบุคคลอื่น ๆที่เก่ียวข้องที่มีหน้ำที่จะต้องจัดท ำ และเปิดเผยรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัย ์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และมำตรำ 246 โดยก ำหนดใหแ้จง้ต่อเลขำนุกำรบริษัทผูม้ีหนำ้ที่
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยไดร้บัทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วนั ก่อนท ำกำรซือ้
ขำยทุกครัง้ และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัท
ในวนัเดียวกบัวนัที่น ำสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

3. กรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอ่ืนใดที่ปฏิบติังำนใหก้ับบริษัท บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่ำว และบุคคลอ่ืนที่รบัรูข้อ้มลูภำยใน เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน  ที่
ปรกึษำทำงกฎหมำย เป็นตน้ ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรซือ้ ขำย หลกัทรพัยข์องบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงิน หรือ ข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและ
ในช่วงระยะเวลำ 24 ชั่ วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัทได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ่ื้นทรำบจนกว่ำ
จะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์  

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอ่ืนใดที่ปฏิบัติงำนให้กับบริษัท บุคคลที่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว และบุคคลอ่ืนที่รบัรูข้อ้มูลภำยใน เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เป็นต้น ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มี หรือ อำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรพัยข์องบริษัท หรือ ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรจัดท ำงบกำรเงิน ซึ่งยังมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนไดล้่วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อกำรซือ้ หรือ ขำย หรือ เสนอซือ้ หรือ เสนอขำย หรือ ชักชวนให้
บุคคลอ่ืน ซือ้ หรือ ขำย หรือ เสนอซือ้ หรือ เสนอขำย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ่ื์น (ถำ้มี) ของ
บริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำ
ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต่์อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู ้อ่ืนกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับ
ผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 
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5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ที่ปรึกษำ พนักงำน บุคคลอ่ืนใดที่ปฏิบัติงำนให้กับบริษัท บุคคลที่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว และบุคคลอ่ืนที่รบัรูข้อ้มูลภำยใน เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย เป็นตน้ เปิดเผยขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แมห้ลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร ที่ปรกึษำ พนกังำน 
บุคคลอ่ืนใดที่ปฏิบติังำนใหก้ับบริษัทไปแลว้ หรือ น ำไปใชอ้ำ้งอิงต่อบุคคลภำยนอก เพื่อ
สรำ้งประโยชนส์่วนตัว และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ก ำหนดใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปตำม
นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเท่ำนัน้ บุคลำกรทั่วไปไม่มีหน้ำที่เปิดเผยขอ้มูล เมื่อ
ถูกถำมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่ตนไม่มีหนำ้ที่เปิดเผย ใหแ้นะน ำผูถ้ำมสอบถำมกับผูท้ี่ท  ำหนำ้ที่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ เพื่อใหก้ำรใหข้อ้มลูถกูตอ้ง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

โดยบริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัในกำรจัดกำรขอ้มูลภำยใน หรือ ขอ้มลูลบัที่มีผลต่อรำคำ

หลกัทรพัย ์ไวด้งันี ้

5.1 กำรมีระบบควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนักำรรั่วไหลของขอ้มลูภำยใน 

5.2 กำรเก็บรักษำรำยชื่อบุคคลวงในที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรท ำธุรกรรมที่อำจมี
ผลกระทบต่อรำคำซือ้ขำยหลักทรพัยแ์ละยังไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวต่อตลำด
หลกัทรพัย ์(“ธุรกรรมลบั”) 

5.3 กำรด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ลบั ตระหนกัถึงหนำ้ที่ของตนในกำรปฏิบติัต่อขอ้มลูภำยใน 

5.4 กำรมีขอ้ตกลงในกำรรกัษำควำมลับ (Confidentiality Agreement) กับที่ปรึกษำและ
ผูใ้หบ้ริกำรอ่ืน (รวมเรียกว่ำ “ที่ปรึกษำ”) และใหบุ้คคลดังกล่ำวยืนยันว่ำมีนโยบำย
และระบบที่จะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงนัน้ก่อนที่จะใหเ้ขำ้ถึงขอ้มลูลบั 

5.5 ในกรณีที่กำรท ำธุรกรรมลับจ ำเป็นตอ้งทดสอบควำมตอ้งกำรของตลำด (Market 
Sounding) เช่น กำรเพิ่มทุน กำรเสนอซือ้หลกัทรพัย ์บริษัทควรเขำ้ใจกระบวนกำร
และวำงแผน และดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ และปอ้งกนักำรใชข้อ้มลู
ควำมลบั 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์  
โดยกำรก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนต้องจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียและน ำส่งไว้ให้
เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ จะตอ้งพิจำรณำบนหลกักำรที่ว่ำกำรตดัสินใจใด ๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่
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ก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกับรำยกำรที่
พิจำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธห์รือกำรมีส่วนไดเ้สียของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้ง
ไม่เขำ้รว่มกำรพิจำรณำตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ  ำนำจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ ๆ 

หำกมีรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์กิดขึน้ที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่
ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป จะตอ้งน ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพิจำรณำอนมุติั โดยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นีบ้รษิัทจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 
Financial Integrity) 

คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรเปิดเผย ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทัง้
ขอ้มููลทำงกำรเงินและสำรสนเทศอ่ืนที่ไม่ใชขอ้มููลทำงกำรเงินต่อสำธำรณะ โดยสำรสนเทศที่ส  ำคัญของ
บรษิัทประกอบดว้ยขอ้มูลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนควำม
รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปีและเปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริษัทไวใ้นหัวขอ้ “โครงสรำ้งกำรจัดกำร” ส ำหรบักำรเปิดเผยขอ้มููลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินนั้น 
บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลู ตำมเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด ซึ่งรวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน บทวิเครำะหข์องฝ่ำย
จัดกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตข์อง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.mcgroupnet.com) โดยมีกำรปรบัปรุุงขอ้มูลูอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ำมำรถรบัขอ้มูลูข่ำวสำรได้
ทันต่อเหตุุกำรณ์ เขำ้ถึงไดส้ะดวก และไดร้ับประโยชนส์ููงสุุด รวมถึงหำกมีขอ้สงสัยเพื่อซักถำม สำมำรถ
ติดต่อไดท่่ี้แผนกนกัลงทุนุสมัพนัธ ์(เบอรโ์ทรศพัท0์-2117-9999 ต่อ 1125 อีเมล ir@mcgroupnet.com) เพื่่อ
ให้ผู ้ถือหุ้นและผู้ที่มส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมููลสำรสนเทศ  อย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้บริษัทยังให้
ควำมส ำคัญในด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุุนทั่วไป และนักวิเครำะห์บริษัทจึงก ำหนดให้มีกำร
เผยแพรข่อ้มูลูของ บรษิัทแก่นกัลงทุนุ ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้และผูท่่ี้สนใจจะถือหุน้ในอนำคต 
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และมีนโยบำยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ซึ่งไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยก ำกับดููแลกิจกำรของบริษัท สิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้
ถือหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในกำรซือ้ขำย หรือโอนหุน้ สิทธิในกำรรบัข่ำวสำรของกิจกำรที่เพียงพอ  ถููกตอ้ง ทนัเวลำ
และสม ่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุุม เพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุุมเพื่อแต่งตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรไดร้บัทรำบกฎเกณฑแ์ละวิธิปฏิบัติในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
และขอ้มูลที่เพียงพต่อกำรพิจำรณำ รวมทัง้กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอวำระกำรเสนอชื่อกรรมกำร กำรให้
โอกำสซกัถำมในท่่ีประชมุและมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุมุแทน 

บริษัทก ำหนดใหม้ีกำรประชุุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุุกปีภำยใน  4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบ
ปีบญัชีของบริษัท และหำกมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเรื่องที่กระทบหรือ
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรอนุุมัติจำกผู้ถือหุ้น  คณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถเรียกประชุุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นกรณีไป โดยในกำรประชุุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะค ำนึงถึงสิทธิของผู้
ถือหุน้ตำมกฎหมำย ตลอดจนกำรใชส้ิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1 บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยในกำร
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้รับเอกสำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมและมีเวลำศึกษำ
ขอ้มลูก่อนวนัประชมุอย่ำงเพียงพอ  

2 ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีกำรระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้อย่ำงครบถว้นและเพียงพอ 
โดยวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

1) ในวำระแต่งตั้งกรรมกำร ไดร้ะบุชื่อ-นำมสกุล อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ท ำงำนของกรรมกำรแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง จ ำนวนบริษัทที่ ด  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร โดยแยกเป็นหวัขอ้บรษิัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
สรรหำ ประเภทของกรรมกำรที่เสนอขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และวันที่ 
เดือน และปีที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิัท 

2) วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกับนโยบำย จ ำนวนเงินและ
รูปแบบค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและภำระหนำ้ที่ของกรรมกำร หลกัเกณฑแ์ละ
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วิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

3) วำระกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับชื่อผูส้อบบญัชีและส ำนักงำนสอบ
บญัชี ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบ
บญัชี โดยแสดงค่ำสอบบญัชีแยกจำกค่ำบรกิำรอ่ืน 

4) วำระกำรจ่ำยเงินปันผล ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวนเงินที่
ขออนมุติั เปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินที่จ่ำยในปีก่อนหนำ้ 

3. ไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีขอ้มลูส ำคญัในที่ประชมุผูถื้อหุน้อย่ำงกะทนัหนั รวมทัง้ไม่เพิ่มวำระ
กำรประชมุหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่ส  ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ 

4. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยกำรจัดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนได ้พรอ้มรำยละเอียด วิธีกำรมอบฉันทะในกำรประชุมผูถื้อหุน้ไปพรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี ้ได้เปิดเผยรำยชื่อพรอ้ม
ประวติัของกรรมกำรอิสระใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกเป็นผูร้บัมอบฉนัทะไวด้ว้ย 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ก ำหนดใหม้ีระยะเวลำกำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม  2 ชั่วโมง โดยไดน้ ำระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละบำรโ์คด้มำใชใ้นกำรลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อควำมถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นสถำบันสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะมำ
ลงทะเบียนไดก้่อนล่วงหนำ้ เพื่อป้องกันมิใหเ้ริ่มประชุมผูถื้อหุน้ล่ำชำ้อันเกิดมำจำกกำร
ลงทะเบียนเขำ้ประชมุลำ่ชำ้ 

2. ก ำหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชมุเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิ
เท่ำกบัหนึ่งเสียง 

3. ก่อนเริ่มกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดช้ีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ในที่
ประชมุรบัทรำบ  

4. บริษัทใชบ้ตัรลงคะแนนในกำรลงมติในกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยจัดท ำบตัรลงคะแนนแยก
ตำมวำระแต่ละวำระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนไดต้ำมที่เห็นสมควร โดยเฉพำะใน
วำระเลือกตัง้กรรมกำร ไดใ้หม้ีกำรเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนทุก
ประเภทส ำหรบัวำระเลือกตัง้กรรมกำร (ทัง้กรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง) 
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5. ในกำรสรุปผลกำรนับคะแนนเสียงแต่ละวำระ จะมีกำรแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุ้นในที่
ประชมุรบัทรำบทกุวำระตำมล ำดบั 

6. ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมล ำดับวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้อย่ำง
ถูกตอ้งและโปร่งใส ตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคับของบริษัท และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวำระในที่ประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส ำคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสินใจ 

7. บริษัทไดร้ะบุุกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรไวใ้นหนังสือเชิญประชุุม  ผูถื้อหุน้ และในกำร
ประชุมุผูถื้อหุน้ หำกกรรมกำรท่ำนใดมีสว่นไดเ้สียหรือมีสว่นเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระ
ใด ประธำนที่ประชุมุจะแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วม ประชมุทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำร
ท่ำนที่มีส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่ร่วมประชุุมและงดออกเสียงในวำระนั้น ๆ นอกจำกนีใ้นกำร
ประชุุม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผูบ้ริหำรที่เก่ียวขอ้งมีควำมรบัผิดชอบในกำรเขำ้
รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่่อตอบค ำถำมแก่ผูถื้อหุน้ และในระหว่ำงกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประธำน
ที่ประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถำมในวำระต่ำง 
ๆอย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มูลูและรำยละเอียด
ในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงเพียงพอ ทัง้นีใ้นวำระที่ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถำม บริษัทไดจ้ดั 
เตรียมบุุคลำกรท่่ีเก่่ียวข้องเป็นผู้ให้ค ำตอบภำยใต้ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท ตลอดจนในกำรประชุุมผู้ถือหุ้น ประธำนที่ประชุุมได้ขอให้ที่ประชุุมพิจำรณำ
ตำมล ำดบัในระเบียบวำระท่่ีไดก้ ำหนดไวใ้นหนังสือ นดัประชุุมที่ไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 
โดยไม่กำรเปลี่่ยนแปลงล ำดบัวำระดงักล่ำว และไม่มีกำรขอใหท่ี้ประชุุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหือไปจำกท่่ี ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมุสำมญัผูถื้อหุน้แต่อย่ำงใด 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. น ำสง่มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยในวนัประชมุ ผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุรบัทรำบในทนัที 

2. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นและน ำส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ให้ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมตำมก ำหนด และไดเ้ผยแพร่
รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษทำงเว็บไซตข์องบรษิัทพรอ้มกนัดว้ย 
 

-ลงนามโดย- 
( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร ) 

ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 


