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บทน า 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดใ้หค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรจัดใหม้ีระบบกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพฒันำและยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบรษิัทไดถื้อ
ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบตัิส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) หลกัเกณฑก์ำรก ำกับดูแล
กิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(“ส  ำนักงำนก.ล.ต.”) และหน่วยงำนใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั โดยบริษัทเชื่อมั่นว่ำ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ในระยะยำว ตลอดจนสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรที่จะ
พฒันำองคก์รใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงไดก้ ำหนดกรอบนโยบำยดงักลำ่วใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอำ้งอิงจำกหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่เป็นสำกลของ Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงมีกำรทบทวนและปรบัปรุงอยู่เสมอเพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำน
ในเรื่องดังกล่ำวมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 
กิจกำรที่ดี เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำ ทบทวนและปรบัปรุงแนวปฏิบัติ  
ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละสถำนกำรณปั์จจบุนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหป้ระสบผลส ำเรจ็ตอ้งไดร้บัควำมรว่มมือ
และยึดถือปฏิบตัิรว่มกันทัง้องคก์ร จึงก ำหนดเป็นแนวนโยบำยใหผู้บ้รหิำร พนกังำน และบคุลำกรทกุคนของบรษิัทและ
บริษัทในเครือปฏิบัติตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร รวมถึงจดัใหม้ี
กำรสื่อสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
อนัจะสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและสง่เสรมิใหบ้รษิัทพฒันำเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนส ำคญัที่จะน ำมำ
ซึ่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่สอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอำ้งอิงหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่เป็นสำกลของกลุ่มประเทศ OECD 
(OECD Principles of Good Corporate Governance) ที่ประกอบดว้ย 5 หมวด ดงันี ้

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั 
3. บทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลู และควำมโปรง่ใส 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีว่ำผูถื้อหุน้เป็นผูม้ีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของบรษิัท โดยควบคมุบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อใหท้  ำหนำ้ที่แทนตน จึงใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ผูถื้อหุน้รำยย่อย ผูล้งทุนต่ำงชำติ หรือผูล้งทุนประเภทสถำบัน รวมถึงมีเจตนำรมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท ำกำรใด ๆ  
อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชส้ิทธิในเรื่องต่ำง ๆ ที่ผูถื้อหุน้
สมควรไดร้บัดว้ย 

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหนำ้ที่และใหค้วำมส ำคัญในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุน้ 
รวมถึงคุม้ครองและส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกรำยใหไ้ดร้บัและใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐำนของตนตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ของบรษิัทอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรมและเป็นไปตำมหรือสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ปฏิบตัิ 
ขอ้บงัคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ส  ำคญั โดยสิทธิ
ขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ กำรซือ้ กำรขำย กำรโอนหุน้ กำรมีสว่นแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดร้บัข่ำวสำร
ขอ้มูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แต่งตัง้ ถอดถอน และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี และพิจำรณำ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้  

นอกจำกนี ้เพื่อเคำรพสิทธิและปกปอ้งสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรำย บรษิัทไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยในลกัษณะ
กีดกันหรือสรำ้งอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรกันของผู้ถือหุน้ และไม่มีแนวนโยบำยในกำรท ำขอ้ตกลงระหว่ำง 
ผูถื้อหุน้ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัต่อบรษิัทหรือผูถื้อหุน้รำยอื่นดว้ย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท
หรือตำมรอบระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นจะเป็นกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้
ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทจะเรียกประชมุตำมที่เห็นสมควร โดยในกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ คณะกรรมกำรบรษิัท
ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้
ทกุรำย รวมถึงผูล้งทนุสถำบนั เขำ้ประชมุและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ย บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนด
วนั เวลำ และสถำนที่ประชุมใหม้ีควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรเขำ้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึง
เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ำมหลกัเกณฑ ์
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เงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัทและกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่ เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียด
หลกัเกณฑ ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทและเว็บไซตข์องตลท.  

นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ดัท ำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค ์เหตุผล ควำมเห็น
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน พรอ้มขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งของแต่ละวำระกำรประชุม
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
ไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลำที่ เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยัสำมำรถสง่ค ำถำมที่ตอ้งกำรใหต้อบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำตำมช่องทำงและหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด หรือสำมำรถสอบถำม 
เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวำระที่เก่ียวขอ้งในวนัประชมุผูถื้อหุน้ได ้

บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนดโดยมีค ำอธิบำยวิธีกำรและเอกสำรที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งจดัเตรียมเพื่อใชใ้นกำรเขำ้รว่มประชุมและกำรมอบฉนัทะ ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองเพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใด
ท่ำนหนึ่งตำมที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูร้บัมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตำมที่ผูถื้อหุน้
ระบไุด ้

ในวนัประชุมบรษิัทจะจดัเตรียมบคุลำกร ระบบและเทคโนโลยี ในกำรรองรบั อ ำนวยควำมสะดวก และ
ตรวจสอบเอกสำรใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุอย่ำงเพียงพอ สะดวกรวดเรว็ ถกูตอ้งและสำมำรถตรวจสอบได ้ 

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร ประธำนคณะอนุกรรมกำร/ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำรระดับสูงทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี ้แจง ตอบข้อซักถำม
ตลอดจนรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูถื้อหุน้  

โดยก่อนเริ่มกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ บรษิัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบกฎเกณฑ ์วิธีกำรในกำร
เขำ้ร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะ รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบดว้ย 
ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมใหม้ีบคุคลที่สำม หรือ
ตวัแทนผูถื้อหุน้รำยย่อยเขำ้ตรวจสอบและสงัเกตกำรณก์ำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อควำมชดัเจน
และโปรง่ใสดว้ย  

 บริษัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมใด ๆ 
ต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และเรื่องที่เสนอไดต้ำมควำมเหมำะสม 

บริษัทจัดใหม้ีกำรแจง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. ตำมระยะเวลำและหลกัเกณฑท์ี่
ตลท. และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงจดัใหม้ีกำรบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ที่ถูกตอ้ง
และครบถว้น อนัประกอบดว้ยรำยละเอียดจ ำนวนองคป์ระชุมทัง้จ ำนวนผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
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และจ ำนวนผู้รบัมอบฉันทะที่เขำ้ประชุมแทนผูถื้อหุน้ รำยชื่อและต ำแหน่งของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย 
ผู้บริหำรระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม รวมถึงรำยชื่อและต ำแหน่งของกรรมกำรที่ ไม่เข้ำร่วม
ประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียง ขอ้ซักถำม ค ำชีแ้จงและ
ขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญั และขอ้มูลใด ๆ ตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้งก ำหนด ทัง้ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ พรอ้มทั้งจัดส่งให้แก่ ตลท. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึง
เผยแพรร่ำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซตบ์รษิัทภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
ก ำหนดเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้อีกทั้ง จดัใหม้ีระบบกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ดีที่สำมำรถ
ตรวจสอบและอำ้งอิงได ้ 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็น 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผู้ลงทุนสถำบัน ผูล้งทุนต่ำงชำติและผูถื้อหุน้รำยย่อย จึงก ำหนดแนวนโยบำยเพื่อดูแล ปกป้องและ
สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

2.1 บรษัิทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุและ/หรือชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น
และเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่บริษัทและกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่ เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึง
เผยแพร่รำยละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ของบรษิัทและเว็บไซตข์องตลท. ดว้ย 

2.2 บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภำษำ 
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่ำน  และ
เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรดงักลำ่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุภำยใน
รอบระยะเวลำที่กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบ
ที่ผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ 
ที่ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้ับบคุคลอื่นเขำ้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได ้
พรอ้มระบุถึงเอกสำรหรือหลกัฐำน ขัน้ตอนในกำรมอบฉันทะใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผูถื้อหุน้
สำมำรถจดัเตรียมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหำในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรมอบฉันทะจะก ำหนดขึน้ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยไม่มีกำรก ำหนด
มำตรกำรใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดควำมยุ่งยำกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉันทะ  นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งของบรษิัทที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วเพื่อรกัษำสิทธิของตนได้ 
2.5 คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัททกุท่ำนท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับ
ส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
ก ำหนด เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์
และสำมำรถตัดสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษัทที่มีสว่นไดเ้สีย
กบัธุรกรรมที่ท  ำกบับรษิัทจะไม่มีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 
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2.6 คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดมำตรกำรและแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัททรำบอย่ำงชดัเจน
และเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ  
นิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมหนำ้ที่ที่กฎหมำย
ก ำหนด  รวมถึงก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นประจ ำ และไดจ้ดัใหม้ีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรไว้
ในรำยงำนประจ ำปีดว้ย 
2.7 คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดมำตรกำรและแจง้ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัททรำบอย่ำงชดัเจน
เก่ียวกับกำรห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรน ำข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผย 
ต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท 
โดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มลูภำยในที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
 นอกจำกนี ้ไดก้ ำหนดโทษส ำหรบักรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชน์
ใหต้นเองและผูอ้ื่นไวใ้นระเบียบของบรษิัทโดยมีโทษตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงขัน้ใหอ้อกจำกงำน 
2.8 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตอ้งกระท ำอย่ำงยุติธรรมโดยค ำนึงถึงรำคำตำมธุรกิจปกติหรื อเป็นรำคำ
อำ้งอิงกับรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัทเป็นส ำคัญ รวมถึง คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำกับดูแล 
ให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  
อย่ำงเครง่ครดัดว้ย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
ขอ้บังคับของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครดัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยสำมำรถมั่นใจไดว่้ำไดร้บักำรปฏิบัติ
และใชส้ิทธิที่มีของตนไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมอย่ำงแน่นอน 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่ม 
ทัง้ภำยในและภำยนอก โดยตระหนกัดีว่ำผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัททุกรำยจะตอ้งไดร้บักำรดแูลจำกบรษิัทอย่ำงดีที่สดุ
ตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยได้ก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท 
กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในกำรสรำ้งควำมมั่งคงและยั่งยืนของกิจกำร ทั้งนี ้ในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
ที่ส  ำคัญหลำยกลุ่มดว้ยกันไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ ผู้ถือหุน้หรือผู้ลงทุน เจำ้หนี ้และชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ สงัคม 
หรือภำครฐั และกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น ไดแ้ก่ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เป็นตน้ 

 บริษัทตระหนักดีว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรไดร้บักำรสนับสนุนที่ดีจำกผูม้ีส่วนไดเ้สีย
กลุม่ต่ำง ๆ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยที่จะสนบัสนุนใหเ้กิดควำมรว่มมือระหว่ำงบรษัิทกับผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในกำรสรำ้งสรรค์
ประโยชนร์่วมกัน และดูแลใหค้วำมมั่นใจว่ำผู้มีส่วนไดเ้สียทุกรำยจะไดร้บักำรคุม้ครอง และปฏิบัติดว้ยดี โดยไดใ้ห้
ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ดงันี ้ 

3.1 ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซื ่อสตัยส์ ุจร ิต ยึดหลกัปฏิบ ัติต่อผูถ้ือหุน้ 
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถว้น ถกูตอ้งและเท่ำเทียมกัน 
พรอ้มทัง้ก ำกับดูแล ป้องกันมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรใช้
ขอ้มูลที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยในทำงมิชอบ รวมถึงบรหิำรจดักำรและตดัสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ 
เพื่อใหบ้รรลตุำมเป้ำหมำยของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสรำ้งควำมเติบโต
แก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.2 พนักงาน 

 ในดำ้นกำรดูแลพนักงำนซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ  บริษัทมีแนวนโยบำยว่ำพนักงำน 
ตอ้งไดร้บักำรปฏิบัติที่เป็นธรรม ทัง้ในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรพัฒนำศักยภำพ พรอ้มกับใหค้วำมมั่นใจ  
ในคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำงำน โดยในดำ้นผลตอบแทนบริษัทมีแนวทำง
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ ในกำรพัฒนำศักยภำพได้จัดให้
พนกังำนเขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรที่หลำกหลำยทัง้จำกภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อส่งเสริมและพฒันำ
ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทในระยะยำวดว้ย รวมถึงจดัใหม้ีสถำนที่ท  ำงำน
ทั้งในส่วนส ำนักงำนและโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดี โดยมีกำรเก็บสถิติ  
กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนเพื่อน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน  
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อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง บริษัทค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบตัิและใหค้วำมเสมอภำค 
ทำงโอกำสแก่พนกังำนทุกคนดว้ย รวมถึงพิจำรณำกำรจำ้งงำนโดยไม่จ ำกดัเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ 
และควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม และให้ผลตอบแทน 
ที่เหมำะสม 

3.3 ลูกค้า   

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันำคณุภำพสินคำ้และบริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้ เอำใจใส ่
และดแูลรบัผิดชอบต่อลกูคำ้อย่ำงดีที่สดุ โดยกำรรกัษำคณุภำพ และมำตรฐำนของสินคำ้  รวมถึงจดัใหม้ีหน่วยงำน 
หรือบุคคลท ำหนำ้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคำ้ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้เรียกรอ้งดงักล่ำวใหแ้ก่ลกูคำ้
ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

3.4 คู่ค้า  

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกคู่คำ้โดยพิจำรณำจำกผลงำน รำคำ ควำมน่ำเชื่อถือ และไม่มี
ประวตัิกำรกระท ำผิดดำ้นทุจรติ และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส ำคญั รวมถึง ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และ
ขอ้ตกลงตำมสญัญำ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชนร์่วมกัน และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตจำกคู่คำ้และพนักงำนที่เก่ียวขอ้ง บริษัท 
จะตัดควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำทันที หำกพบกำรทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เก่ียวข้องเพื่อให้เข้ำท ำ
สญัญำหรือธุรกรรมใด ๆ กบับรษิัท  

3.5 เจ้าหนี ้   

 บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจำ้หนีทุ้กรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในกำร
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข ขอ้ก ำหนดเรื่องหลกัประกนั และขอ้ตกลงในสญัญำที่ใหไ้วก้บัเจ้ำหนีต้่ำง ๆ อย่ำงเครง่ครดั 

3.6 คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยควำม
เป็นธรรม ไม่ใชวิ้ธีกำรที่ไม่สจุรติ และไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรใด ๆ 
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3.7 สังคมและชุมชน 

ในดำ้นสังคมบริษัทไดต้ระหนักถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะตอ้งช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 
ในสังคม เพื่อเป็นกำรตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ  บริเวณโดยรอบพืน้ที่ที่
โรงงำนอุตสำหกรรมและรำ้นอำหำรของบริษัทตัง้อยู่จะมีกำรสรำ้งงำนและสรำ้งโอกำสให้แก่ชุมชน รวมทัง้กำร
ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมตอ้งกำรของชมุชนโดยไดเ้ขำ้รว่มกิจกรรมกำรช่วยเหลือสงัคมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
ส  ำหรบักำรตอบแทนสงัคมในวงกวำ้ง บรษิัทจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิคณุภำพของสงัคมดำ้นต่ำง ๆ รวมทัง้กำรบรจิำค
เพื่อสำธำรณะประโยชนอ์ย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำนำน  

3.8 สิ่งแวดล้อม  

ส ำหรับดำ้นสิ่งแวดลอ้มบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอันที่จะสรำ้งค่ำนิยมและจิตส ำนึกในกำรรักษำ
สิ่งแวดลอ้มและใชท้รพัยำกรอย่ำงมีคณุค่ำโดยเริ่มตน้จำกจดุเล็ก ๆ ไปจนถึงภำพรวมขององคก์ร ผ่ำนกำรอบรม 
กิจกรรม และกำรรณรงค์ภำยในองค์กรที่หลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ 
ในส ำนักงำน  และกำรดูแลใหก้ำรด ำเนินกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกับสภำพแวดลอ้มและชุมชนมำกที่สุด 
รวมถึงโรงงำนของบริษัทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่จะท ำใหอ้งคก์รไดต้ระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรพัฒนำธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นในกำรป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องด้วย 
ตลอดจน บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรอบรมดำ้นสิ่งแวดลอ้มและระบบมำตรฐำนดังกล่ำวโดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยใน
และภำยนอกบริษัท เพื่อใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งค่ำนิยมที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มแก่พนกังำนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัท
ยงัตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทได้พัฒนำ
และเลือกใชน้วตักรรมกำรผลิตดว้ยเครื่องจกัรที่ทนัสมยัเพื่อลดปรมิำณทรพัยำกรต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต
ให้มีกำรใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่ำงส ูงส ุดและเต็มประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรบริหำรจ ัดกำรวัตถุดิบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อลดปรมิำณกำรสญูเสียและสิน้เปลืองทรพัยำกรโดยไม่จ ำเป็น 

3.9       หน่วยราชการและองคก์รทีเ่ก่ียวข้อง  

 บริษัทยึดถือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในดำ้นต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดัทัง้ต่อสิ่งแวดลอ้ม ควำม
ปลอดภยั แรงงำน กำรจดักำรดำ้นภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทดว้ย 
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 นอกเหนือจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงตน้ คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในดำ้นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์
ของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

1)       แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดๆ 
ที่มีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชือ้ชำติ สัญชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ วัฒนธรรมหรือ
สถำนภำพอ่ืนใดที่ถือเป็นสิทธิมนษุยชน รวมถึงจะน ำแนวทำงปฏิบตัิดำ้นสิทธิมนษุยชนที่เหมำะสมมำปรบัใชก้ับ
องคก์รและจะไม่ให้กำรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและหรือกิจกรรมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับกำร
ละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

2)       แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ควำมส ำคัญกับกำรสรำ้งสรรค์และพัฒนำทรัพย์สิน  
ทำงปัญญำของบรษิัทอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกงำนสรำ้งสรรคเ์หลำ่นัน้ถือเป็นทรพัยส์ินและสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่
บริษัท โดยที่บริษัทไดข้อขึน้ทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เพื่อรกัษำสิทธิของบริษัท และจำกกำรสรำ้งสรรคแ์ละพัฒนำในทรพัยส์ินทำงปัญญำดังกล่ำว บริษัทจึงไม่มี
นโยบำยหรือควำมจ ำเป็นในกำรละเมดิทรพัยส์ินทำงปัญญำของบคุคลอื่น  

3)       แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทมีนโยบำยที่ชดัเจนและสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทจุริต กำรใหส้ินบนหรือคอรร์ปัชั่นไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
และใหค้วำมร่วมมือหรือเขำ้ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นตำมควำมเหมำะสม
พรอ้มกนันี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทตอ้งไม่เขำ้ไปมีส่วนรว่มในกำร
คอรร์ปัชั่น กำรให ้หรือรบัสินบนจำกเจำ้หนำ้ที่ของรฐัและเอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหไ้ดม้ำหรือคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จำกกำรบริจำค และกำรท ำสำธำรณะกุศล 
เพื่อประโยชนห์รือสนบัสนนุกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่ำงเด็ดขำด  

พรอ้มกันนี ้ไดจ้ดัใหม้ีกำรสื่อสำรและใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับกำรปฏิบตัิดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และกำรติดตำมผล
กำรปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรให้สินบนหรือคอรร์ัปชั่นของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและ
เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทจะเป็นไปตำมเจตนำรมณใ์นเรื่องดงักลำ่ว 
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4)       แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

     บริษัทไดจ้ัดใหม้ีมำตรกำรก ำกับดูแลและช่องทำงส ำหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยซึ่งรวมถึงพนักงำน 
ในกำรแจ้งเบำะแส หรือกำรรอ้งเรียนกำรกระท ำที่สงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บังคับ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุม
ภำยในที่บกพร่องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำง 
ผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทในหวัขอ้ Investor Relations ดงันี ้

   ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรอืการร้องเรียน 

   อีเมลล ์ : auditcommittee@oishigroup.com 
   ไปรษณีย ์ :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์ชัน้ 36 หอ้งที่ บี3601  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 บริษัทมีแนวทำงกำรคุม้ครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้งเรียน โดยถือว่ำข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสหรือ          
ผูร้อ้งเรียนเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบำะแสหรือรอ้งเรียน เวน้แต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมที่
กฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึง บริษัทมีแนวนโยบำยที่จะไม่กลั่นแกลง้หรือ
ใหโ้ทษใด ๆ แก่ผู้แจง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนที่เป็นพนักงำนจำกกำรใหเ้บำะแสหรือรอ้งเรียนดังกล่ำว เวน้แต่  
กำรกระท ำดังกล่ำวไดก้ระท ำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนำมุ่งรำ้ยท ำลำยบริษัท หรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมำย 
หรือระเบียบวินยัของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เป็นผูดู้แล
และก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนหรือขอ้มูลเบำะแสที่ผ่ำนเขำ้มำตำมช่องทำง
ดังกล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำนและรำยงำนตรงคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหนำ้ที่สนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรคดักรอง บริหำรจดักำรและตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนหรือเบำะแส หำกมีมลูควำมจรงิจะน ำเสนอ
ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ แนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำน 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป โดยภำยหลงักำรพิจำรณำด ำเนินกำร แกไ้ข ปรบัปรุงตำมขอ้รอ้งเรียน 
หรือเบำะแสที่ไดร้บัมำแลว้ บริษัทจะแจง้กำรด ำเนินกำรใหผู้แ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนที่บรษิัทสำมำรถติดต่อ
ไดท้รำบตำมขัน้ตอนและภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  
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นอกจำกนี ้หำกมีกรณีที่เรื่องที่รอ้งเรียนหรือกำรใหเ้บำะแสไดก้ระท ำดว้ยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่งรำ้ย

ท ำลำยชื่อเสียงของบรษิัทหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และบริษัทถกูศำลพิจำรณำแลว้ว่ำไดล้ะเมิดสิทธิตำมกฎหมำย

ของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะไดร้บักำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุ

และเป็นตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 



- 16 - 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงิน และ
ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงิน รวมถึงขอ้มลูอื่นที่ส  ำคญัอันอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท
อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ โปร่งใส และน่ำเชื่อถือแก่ผูถ้ือหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม 
จึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเปิดเผยขอ้มลูซึ่งครอบคลมุกำรสื่อสำรทกุช่องทำงของบรษิัทดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศของบริษัท รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงิน ขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตำมเกณฑท์ี่กฎหมำย 
ตลท. และ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภำษำ  
ที่กระชบั เขำ้ใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส  ำคญัทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองตำมขั้นตอนที่ก  ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ
ทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หำกเปิดเผยแลว้อำจท ำใหเ้สียประโยชน ์และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดว้ย 
2) คณะกรรมกำรบริษ ัทด ูแลรบั ผิดชอบก ำก ับด ูแลใหก้ำรรำยงำนขอ้ม ูลและผลกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
เป็นไปอย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ของตลท. 
ส  ำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ 
ของบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียไดร้บัขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้งและเท่ำเทียมกนั  
3) คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทที่จดัท ำขึน้ โดยจดัให้
มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำน 
ของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี พรอ้มทัง้ ก ำกับดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรจดัท ำงบกำรเงิน และ
ขอ้มลูทำงกำรเงินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นภำยใตห้ลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่ เหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจ  
อย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ และกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
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4) บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อท ำหนำ้ที่ติดต่อ สื่อสำรและใหข้อ้มูล  
กับนักลงทุนสถำบัน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะหท์ี่เก่ียวขอ้งอย่ำงถูกตอ้ง เท่ำเทียมและเป็นธรรม 
โดยเปิดเผยช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนสมัพันธ์บนเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงจดัใหม้ี
หน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่เผยแพร่ ประชำสมัพนัธก์ิจกรรมกำรด ำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท  
ต่อสื่อมวลชนเพื่อใหส้ำธำรณชนไดร้บัขอ้มลูที่ส  ำคญัของบรษิัทอย่ำงถกูตอ้ง 
5) บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทำงที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
สำธำรณชนทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย และมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบข้อมูล  
ของบริษัท โดยมีขอ้มูลทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึงบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีเว็บไซต ์
ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะ 
จัดใหเ้ว็บไซตข์องบริษัทสำมำรถใช้งำนและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใหน้ักลงทุน และ
ผูส้นใจทั่วไปสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง รวดเร็ว และเท่ำเทียมกัน ทัง้นี ้รูปแบบ
ขอ้มูลที่น  ำเสนอบนเว็บไซตข์องบริษัทอำจมีควำมแตกต่ำงกับข้อมูลที่ไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ขึน้อยู่กับ
ขอ้จ ำกัดและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเว็บไซต ์แต่เนือ้หำส ำคัญของขอ้มูลจะไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นยัส  ำคญั 

4.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 1) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทถือว่ำกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นควำมรับผิดชอบส ำคัญของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทที่ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัของบรษิัทอย่ำงเครง่ครดั โดยเฉพำะ
ขอ้มูลภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุน้  
โดยได้ก ำหนดที่จะไม่ใหใ้ช้โอกำส หรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน 
ของบริษัทในกำรหำประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีกำรจ ำกัดกำรรับรูข้้อมูลได้เฉพำะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหผู้บ้รหิำรรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59  
แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำย
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อกัษร ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงำน 
ที่รบัทรำบขอ้มลูภำยใน รวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท
ก่อนกำรประกำศงบกำรเงินไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน หำกผูบ้ริหำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินัยจะตอ้ง
ไดร้บัโทษซึ่งมีตัง้แต่กำรตักเตือน จนถึงกำรเลิกจำ้ง รวมถึงกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยไดจ้ัดท ำ
ประกำศและแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัททรำบเป็นกำรลว่งหนำ้ดว้ยทกุครัง้ 
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2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรของบรษิัทไดร้ะมดัระวงัถึงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ที่อำจเกิดขึน้โดยไดถื้อปฏิบตัิ และดแูลมิใหผู้บ้รหิำรหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งน ำข้อมลูภำยในของบรษิัทไปใช้
เพื่อประโยชนส์่วนตน นอกจำกนีไ้ดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทตอ้งรำยงำนกำรมี
สว่นไดเ้สียของตนตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยและคณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

 ในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทซึ่ งเกิดกับบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง  
ทำงผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต คณะกรรมกำร
บริษั ทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็น  
และควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญอิสระ  
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไป
ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณีไป และเพื่อเป็นกำรป้องกัน
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
ในกำรป้องกันมิใหก้รรมกำร และพนักงำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยก ำหนดให้
กรรมกำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับตนเองที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้  
ทำงผลประโยชนก์บับรษิัท 

 นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำย 
ในกำรดูแลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยในกรณีที่
กรรมกำรบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วม 
ในกำรพิจำรณำวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ใหผู้บ้ริหำร และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
น ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวัดว้ย 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ส  ำคัญในกำรก ำกับดูแลใหก้ำรบริหำรจัดกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหุน้ ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ 
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยดว้ย กำรก ำหนดโครงสรำ้ง คณุสมบัติและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
ที่เหมำะสมจะเป็นประโยชนต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงบคุคลที่จะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทควรมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วิสยัทัศน ์และควำมซื่อสัตย ์รวมถึงสำมำรถอุทิศเวลำใหก้ับบริษัทเพื่อที่จะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทไดอ้ย่ำงเต็มที่ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโชนส์ูงสุด 
แก่บริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม พรอ้มทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ 
เพื่อศึกษำ พิจำรณำ กลั่นกรอง และปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพ  
มำกยิ่งขึน้ และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนด
โครงสรำ้ง กรอบกำรท ำงำน และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรหรือ
คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ไวด้งันี ้ 

5.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมที่กฎหมำยและหรือข้อบังคับ 
ของบรษิัทก ำหนดไว ้
2) กรรมกำรของบริษัทไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่อำศัย 
ในประเทศไทย 
3) คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน หรือมีสดัส่วนกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยหรือส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด 
4) คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งใหท้  ำหนำ้ที่ประธำนกรรมกำรบริษัทและ
อำจเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบรษิัทไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรบริษัทตอ้งมีคุณวุฒิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในหลำกหลำย
สำขำวิชำชีพอันเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำย
บริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดไว ้
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5.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  กรรมกำรอิสระของบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำมเป็นอิสระ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

5.4 การสรรหากรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท 
โดยพิจำรณำคดัสรรบคุคลผูม้ีคณุวฒุิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
พิจำรณำถึงองคป์ระกอบ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยในทักษะ วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น ทักษะ 
ที่ยงัขำดอยู่มำเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทดว้ย ตลอดจนตอ้งมีคุณสมบัติของกำรเป็น
กรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดไว ้  

 เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสมแล้วจะน ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
ก ำหนดไว ้

5.5 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงซื่อสตัย ์สุจริต โดยอุทิศ
เวลำ ใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณเ์พื่อประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงใหค้ ำแนะน ำ
และก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ใหค้ ำแนะน ำ 
อนุมัติและก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจน เป้ำหมำย และนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้มี 
ควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณปั์จจุบนั รวมทัง้ ก ำกับ ควบคมุ ดแูลกำรบริหำร และกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึง และระมัดระวัง
ผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก ำหนด และจัดใหม้ีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และเชื่อถือได ้
เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำน มีควำมครบถว้นถูกตอ้ง และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
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รับผิดชอบและดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติต่อผู ้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทียม และรักษำผลประโยชนข์องผู้ถือหุ ้นและ 
ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ พรอ้มทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลำ  

อีกทัง้ หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรหรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษทัและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมกำร หรือบคุคล
ที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
(ตำมขอ้บงัคบับริษัท กฎหมำย และตำมที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และตลท. ประกำศก ำหนด) ที่มีส่วนไดเ้สีย 
ในเรื่องใดก ำหนดใหบ้คุคลดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ หรือกำรอนมุตัิกิจกำรใดที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก ำหนดใหค้รบถว้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำน
กรรมกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรและหรือผูบ้ริหำรของบริษัทจ ำนวนหนึ่ง 
ให้เป็นกรรมกำรบริหำรเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได ้ 
โดยในกำรมอบอ ำนำจนั้นจะตอ้งอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน  ตลอดจนกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ 
ในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะอนกุรรมกำรไดต้ำมที่จ  ำเป็นหรือเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่กรรมกำรผู้จัดกำร 
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ของกรรมกำรผูจ้ดักำรไดต้ำมที่จ  ำเป็นหรือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจเพื่อใหอ้นุมตัิรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ 
หรือมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด (ตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท ส  ำนักงำน ก.ล.ต.  
และตลท. ประกำศก ำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้ เป็นกำรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เป็นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอนุมัติไว ้ทั้งนี ้ผู้ที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องดังกล่ำว
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
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5.6 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรมีบทบำทและหนำ้ที่ที่ส  ำคญั ดงันี ้ 

1) รับผิดชอบในฐำนะผู้น  ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล ติดตำม ให้กำร
บรหิำรงำนของบรษิทัใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้

2) ท ำหนำ้ที่ประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง
เท่ำกนั 

4) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส และสำมำรถ
ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุพิเศษเพิ่มเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้
ตลอดทัง้ปี 

2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้เอกสำรกำรประชมุที่ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมกำร
แต่ละท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้นดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได  ้
3) ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละครัง้ จะตอ้งมีกรรมกำรอยู่ ณ ขณะที่
จะลงมติไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4) ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่ ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน  
หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ ไดใ้หก้รรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำร
ที่มำประชมุคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 
5) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำหนำ้ที่บันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์
อักษร และหลังจำกที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้
พรอ้มส ำหรบักรรมกำร และผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ  
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5.8 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

  บริษัทก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจดัโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัททัง้กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรที่ เป็นผู้บ ริหำร และกรรมกำรที่ ไม่ เป็นผู้บ ริหำรอย่ำงเหมำะสมเพื่ อให้กำรปฏิบัติ งำน 
ของคณะกรรมกำรบรษิัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม 

  นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรมีกำรประชุมร่วมกันเอง  
ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสใหก้รรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรได้อภิปรำย หำรือประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตำมที่
เห็นสมควร โดยในกำรประชมุใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้รหิำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

5.9 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหนำ้ที่ในกำร
ก ำกับดแูล และหนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำรออกจำกกันอย่ำงชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูน้  ำ
คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสยัทศัน ์ภำรกิจ กลยทุธ ์
และนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ในขณะที่กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผูน้  ำคณะผู้บริหำรและฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่ 
ในกำรบรหิำรบรษิัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว ้

5.10 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ ำนวนที่ใกลท้ี่สดุกบัอตัรำส่วนหนึ่งในสำม ทัง้นี ้กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวอำจไดร้บั
กำรเสนอชื่อต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปได ้ยกเวน้ กรรมกำรอิสระ
ที่ ไม่ควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมกำรอิสระท่ำนใด 
มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำควำมเป็นอิสระ  
ควำมเหมำะสม ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และชีแ้จงเหตุผลพรอ้มผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุน้ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ 
หรือ 9 ปี ดงักลำ่ว เป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไปได ้

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรบริษัทจะพน้จำกต ำแหน่งตำมเหตทุี่กฎหมำย
หรือขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดไว ้และในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย เขำ้เป็นกรรมกำร
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บริษัทแทน เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ดงักล่ำวตอ้งผ่ำนมติ
อนมุตัิของคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ 

5.11 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทมีแนวนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใช้
ประโยชนใ์นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัท 

5.12 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสม และสำมำรถตรวจสอบไดอ้นัจะสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ
บ ำเหน็จกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ำหำกมี) เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เพื่อพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตำมล ำดบัต่อไป 

  โดยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
จะพิจำรณำเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน โดยค่ำตอบแทน
ตอ้งมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ที่ ผลกำรปฏบตัิงำน และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย 
รวมถึงสำมำรถจูงใจให้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และควำมสำมำรถมำเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบัติ
หนำ้ที่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปำ้หมำยและทิศทำงธุรกิจที่บรษิัทก ำหนดไวไ้ด  ้

5.13 การปฐมนิเทศ 

  คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อใหก้รรมกำรใหม่รบัทรำบ
ควำมคำดหวังที่บริษัทมีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบริษัท นโยบำยและแนวปฏิบัติ 
ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์แผนธุรกิจและกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท  รวมถึงกำรเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียม 
ควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิทั 
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5.14 การพัฒนากรรมการ 

  บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนบัสนุนใหก้รรมกำรของบรษิัททุกคนเขำ้ร่วมกำรสมัมนำ และศึกษำ
ในหลักสูตรกำรอบรมต่ำง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้และเป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

5.15  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

  บริษัทจัดใหม้ีกำรจัดท ำและติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนสืบทอดต ำแหน่งที่ครอบคลุมต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีผู้บริหำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์อันสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคัญต่อไปในอนำคต และจัดใหม้ีกำรทบทวนและรำยงำน 
แผนสืบทอดต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและเตรียมควำมพรอ้มแก่ผู้บริหำร
ระดับสูงในกำรสืบทอดงำนหรือต ำแหน่งที่ส  ำคัญของบริษัท บริษัทจะจดัใหผู้บ้ริหำรระดับสูงเริ่มเขำ้รบักำร
อบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) 
ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสรำ้ง
พืน้ฐำนควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  
ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้มแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุน
คณะกรรมกำรบรษัิทดว้ย 

5.16 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยและหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีก ำหนด  โดยมขีอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

1) มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรติดต่อและลงนำมในเอกสำรที่จะแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2) มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

5.17 คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจ ำนวน 6 ชุด  เพื่ อช่วยในกำรก ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติงำนของบริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
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กิจกำรที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ กำรประชุม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  และขอบเขต หน้ำที่ และ 
ควำมรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
หรือค ำสั่งแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุนัน้ ๆ  

 กำรประชุมส ำหรบัคณะอนุกรรมกำรไดม้ีกำรก ำหนดกำรประชุมไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำ และสำมำรถ
ก ำหนดกำรประชุมเพิ่มเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น รวมถึง มีกำรจดัท ำบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุไวอ้ย่ำงเป็นระบบดว้ย 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยรำยละเอียดโครงสรำ้ง องคป์ระกอบ บทบำท
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ กำรปฏิบตัิงำน กำรเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะอนกุรรมกำร รวมถึงกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัทไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดว้ย 

5.18 การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
ของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดกำรรบัรู ้
ควำมเขำ้ใจและควำมรว่มมือของทุกคนองคก์รในอนัที่จะยึดถือและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
และจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำและ
ยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท 

  คณะกรรมกำรจึงไดก้ ำหนดนโยบำยให้มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดใหม้ีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรูค้วำมเขำ้ใจและ
กระบวนกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวนโยบำยและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำมำ
ปรบัปรุงแกไ้ขและพัฒนำให้กำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑต์่ำง ๆ เป็นในแนวทำงหรือควำมมุ่งหมำยเดียวกัน 
ทัง้องคก์ร 

5.19 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลมุทุกดำ้น เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำน
ของบริษัทเป็นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงไดจ้ัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกปอ้ง รกัษำ และดแูลเงินทุนของผูถื้อหุน้ และสินทรพัยข์องบรษิัท 
ก ำหนดล ำดับชั้นของกำรอนุมัติ  และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนักงำน ก ำหนดระเบียบ  
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ก ำหนดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง รดักุม ป้องกันกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และเป็นไปตำมที่ 
กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ก ำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนและ
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บริหำรงำนของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน 
ที่น่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนที่ไดร้บัรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท 

  บริษัทไดส้่งเสริมและสนบัสนุนใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ตรวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ย่ำงเต็มที่โดยใหข้ึน้ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำ
กำรปฏิบัติงำนของบริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดัและมีประสิทธิภำพ โดยใน  
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบที่จัดขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบที่ส  ำคญัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่ง
รำยงำนควำมเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบว่ำควรปรับปรุงงำนในด้ำนใดบ้ำง รวมถึง 
เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแสทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกบรษิัทดว้ย 

5.20 การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อนัอำจ
เกิดขึน้กับบริษัท โดยไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำร และผู้บริหำร
ครอบคลมุทุกหน่วยงำนที่ส  ำคญัของบรษิัท เพื่อรับผิดชอบดำ้นกำรประเมิน และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง
ของทั้งองค์กร รวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วม
ปรึกษำหำรือเพื่อประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงหลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญ พรอ้มแนะน ำ
แนวทำงแกไ้ข วิธีกำรบริหำรจัดกำร หรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ  และมีกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัททกุไตรมำสและรำยงำนในรำยงำนประจ ำปีดว้ย 

 นโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรนีไ้ดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ในกำรประชมุครัง้ที่ 1/2563- 2564

เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 และใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 

 

                 
               (นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกลู) 
                   ประธำนกรรมกำร 


