
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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ปรัชญาองค�กร (Philosophy) 
“เราปรารถนารอยย้ิมจากลูกค�าด�วยทีมงานท่ีมีความสุข” 
 
วิสัยทัศน� (Vision) 
“เราให�บริการความสะดวกกับทุกชุมชน” 
 
พันธกิจ (Mission) 
“มุ%งสร�างความผูกพันกับลูกค�า ด�วยสินค�าและบริการท่ีเป)*ยมด�วย
นวัตกรรม พร�อมท้ังสร�างสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและสังคม” 
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คํานิยาม 

บริษัท :  บริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย%อย :  บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด ท่ีอยู%ภายใต�การควบคุมของ

บริษัทโดยมีลักษณะเป8นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 

คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการชุดย%อย :  คณะกรรมการกลุ%มย%อยท่ีคณะกรรมการบริษัทต้ังข้ึนเพ่ือให�ช%วย

ศึกษาและกลั่นกรองงานในด�านใดด�านหนึ่ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :  คณะกรรมการชุดย%อยท่ีคณะกรรมการบริษัทต้ังข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ี

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารให�

เป8นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายท่ีเก่ียวข�อง

กับการต%อต�านการทุจริตและคอร1รัปชั่น 

คณะกรรมการกําหนดค%าตอบ  คณะกรรมการชุดย%อยท่ีคณะกรรมการบริษัทต้ังข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ี 

แทนและสรรหากรรมการ :  พิจารณากําหนดค%าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง 

รวมท้ังพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการก%อนนําเสนอต%อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการชุดย%อยท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับดูแลให�มีการ

จัดทํารายงานทางการเงินและเป=ดเผยข�อมูลท่ีถูกต�องครบถ�วนเป8นไป

ตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ท้ังนี้ องค1ประกอบ 

คุณสมบัติและหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป8นไปตามท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย1ฯ ประกาศ

กําหนด 

พนักงาน :  พนักงานต้ังแต%ระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท%าลงมาของ บริษัท ซี

พี ออลล1 จํากัด (มหาชน)  

ผู�บริหาร: ผู�ซ่ึงดํารงตําแหน%งต้ังแต%ผู�บริหารระดับฝBายหรือเทียบเท%าข้ึนไปของ

บริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)  
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ผู�บริหารระดับสูง : ผู�ซ่ึงดํารงตําแหน%งต้ังแต%ผู�ช%วยกรรมการผู�จัดการหรือเทียบเท%าข้ึน

ไปของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน)  

ผู�มีส%วนได�เสีย :  บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส%วนเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงผู�ถือหุ�น ผู�บริหาร พนักงาน ลูกค�า คู%ค�า เจ�าหนี้ คู%แข%ง

ทางการค�า ชุมชนและสังคมส%วนรวม เป8นต�น 

ผู�ถือหุ�น : ผู�ถือหุ�นของบริษัท ซีพี ออลล1 จํากัด (มหาชน) 

ผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย : ผู�ถือหุ�นในกิจการใดเกินกว%าร�อยละสิบของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของกิจการนั้น และการถือหุ�นดังกล%าวให�นับรวมหุ�นท่ี

ถือโดยผู�ท่ีเก่ียวข�องด�วย 

ข�อมูลภายใน :  ข�อมูลท่ีบริษัทเป8นเจ�าของหรือเป8นผู�ควบคุม ซ่ึงเป8นข�อมูลท่ีมีคุณค%า

ทางเศรษฐกิจท้ังในปDจจุบันและอนาคต เป8นข�อมูลท่ีรู�ในวงจํากัด

และไม%พึงเป=ดเผยต%อบุคคลภายนอกก%อนได�รับอนุญาตจากผู� มี

อํานาจ เช%น ข�อมูลส%วนบุคคล ข�อมูลของลูกค�าและพนักงาน ข�อมูล

การขายและการตลาด ข�อมูลผลิตภัณฑ1และบริการ ข�อมูลทางบัญชี 

แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก%อสร�าง ข�อมูล

ทางด�านนวัตกรรม ข�อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ1 โปรแกรม

ต�นฉบับ (Source code) เป8นต�น และเป8นข�อเท็จจริงอันเป8น

สาระสําคัญต%อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย1 ท่ียังไม%ได�ถูก

เป=ดเผยต%อสาธารณชน 

ความขัดแย�งทางผลประโยชน1 : การทําหน�าท่ีท่ีต�องทําให�เกิดผลลัพธ1หรือผลประโยชน1ตรงตาม

วัตถุประสงค1ของบริษัท แต%กลับเอ้ือประโยชน1ให�ตนเองหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ ทําให�บริษัทไม%ได�ประโยชน1สูงสุดหรืออาจเสียหาย

จนทําให�บริษัทมีปDญหาท้ังนี้ให�พิจารณาการทําธุรกรรมโดยถือ

เสมือนเป8นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 

basis) 
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1. สิทธิของผู3ถือหุ3น  

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงสิทธิต%างๆ ของผู�ถือหุ�นอยู%อย%างเท%าเทียมกันโดยจะไม%กระทําการใดๆ อัน
เป8นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิท่ีมีอยู%ของผู�ถือหุ�น อันได�แก%  

− สิทธิในการได�รับและตรวจสอบข�อมูลข%าวสารต%างๆ ของบริษัทตามความเป8นจริง ถูกต�อง 

ครบถ�วนและเพียงพอ อย%างทันเวลา และเหมาะสมต%อการตัดสินใจ และคณะกรรมการต�องไม%

จํากัดการเข�าถึงข�อมูลเหล%านั้น  

− สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต%างๆ ให�คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือการ

บริหารบริษัทให�ได�ประโยชน1สูงสุด  

− สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ1และวิธีการในการเข�าร%วมประชุมและได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอต%อการ

พิจารณาในแต%ละวาระก%อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต%อท่ีประชุมโดย

คณะกรรมการจะเป=ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส%งคําถามล%วงหน�าก%อนวันประชุมได�  

− สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให�ข�อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร%วมตัดสินใจในท่ีประชุม 

ผู�ถือหุ�น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีสําคัญต%างๆของบริษัท เช%น การกําหนดหรือการ

แก�ไขข�อบังคับและหนังสือบริคณห1สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป8น

ต�น   

− สิทธิในการเลือกต้ัง ถอดถอนกรรมการบริษัทเป8นรายบุคคลและพิจารณาค%าตอบแทนของ

กรรมการ  

− สิทธิในการพิจารณาให�ความเห็นชอบการจัดสรรกําไร การจ%ายเงินปDนผล  

− สิทธิในการแต%งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค%าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  

 

การประชุมผู3ถือหุ3น  
คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น เป8นการประชุมสามัญประจําป)ภายในสี่เดือนนับแต%วัน

สิ้นสุดของรอบป)บัญชีของบริษัท เพ่ือพิจารณาเรื่องผลการดําเนินงาน การอนุมัติจ%ายเงินปDนผล การแต%งต้ัง
คณะกรรมการบริษัท การแต%งต้ังผู�สอบบัญชี รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีต�องขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น  

คณะกรรมการบริษัทให�ความสําคัญกับการประชุมผู�ถือหุ�น จึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นมาเข�า
ร%วมประชุม โดยการอํานวยความสะดวกท้ังสถานท่ีจัดประชุม การได�รับข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประชุม 
การออกเสียงคะแนน และจัดส%งหนังสือบอกกล%าวเชิญประชุมรายละเอียดวาระการประชุม ซ่ึงระบุข�อเท็จจริง
และเหตุผลพร�อมท้ังความคิดเห็นของคณะกรรมการสําหรับแต%ละวาระ รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุม
และเอกสารประกอบการเข�าร%วมประชุมให�แก%ผู�ถือหุ�นได�พิจารณาล%วงหน�าก%อนการประชุมอย%างน�อย 21 วัน 
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รวมถึงการเผยแพร%ข�อมูลดังกล%าวไว�ในเว็บไซต1ของบริษัทหรือผ%านระบบ SET Community Portal (SCP) 
ล%วงหน�าก%อนท่ีจะจัดส%งเอกสารเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นมีข�อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต%ละวาระการ
ประชุม นอกจากนี้บริษัทยังส%งเสริมให�ผู�ถือหุ�นสามารถส%งคําถามท่ีต�องการคําตอบในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นผ%านทาง
เว็บไซต1ของบริษัทล%วงหน�าก%อนวันประชุมได�  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป8นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� ในทํานอง
เดียวกันผู�ถือหุ�นสามารถเข�าชื่อทําหนังสือขอให�คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเม่ือใดก็ได�ตาม
ข�อบังคับของบริษัทท่ีกําหนดไว� ในกรณีเช%นนี้คณะกรรมการบริษัทต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 
เดือนนับแต%วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

 
การดําเนินการในวันประชุมผู3ถือหุ3น  
ทุกครั้งก%อนเริ่มการประชุมจะมีการแถลงให�ผู�ถือหุ�นได�ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และใน

ระหว%างการประชุมคณะกรรมการได�เป=ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามใดๆ อย%างเท%าเทียม
กันตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร คณะ
ผู�บริหาร และผู�ตรวจสอบบัญชีของบริษัทร%วมชี้แจงตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�นด�วยทุกครั้ง  
 

การจัดทํารายงานการประชุม และการเป?ดเผยมติการประชุมผู3ถือหุ3น 
คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการเป=ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต%ละวาระการ

ประชุมผู�ถือหุ�นในวันทําการถัดไปผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท  และจัดทํารายงานการประชุมให�เสร็จสมบูรณ1 
พร�อมท้ังจัดส%งสําเนาให�ตลาดหลักทรัพย1แห%งประเทศไทย และแจ�งผู�ถือหุ�นทราบผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู�ถือหุ�น 

คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการเผยแพร%วีดีทัศน1บันทึกรายการประชุมผ%านทางเว็บไซต1ของบริษัท เพ่ือ
นําเสนอข�อมูลท่ีเป8นประโยชน1แก%ผู�ท่ีสนใจร%วมลงทุนกับบริษัท  

 
2. การปฏิบัติตBอผู3ถือหุ3นอยBางเทBาเทียมกัน  

ผู� ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิอย%างเท%าเทียมกัน ซ่ึงรวมถึงผู� ถือหุ�นส%วนน�อยและผู� ถือหุ�นต%างชาติโดย
คณะกรรมการจะไม%กระทําการใดๆ อันก%อให�เกิดความไม%เป8นธรรมต%อผู�ถือหุ�น  

คณะกรรมการบริษัทได�อํานวยความสะดวกให�แก%ผู�ถือหุ�นส%วนน�อย ในการเสนอวาระการประชุม 
ผู�ถือหุ�นเป8นการล%วงหน�าก%อนการประชุม รวมท้ังการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข�าดํารงตําแหน%งกรรมการ โดยท่ี
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ1ท่ีชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระท่ีผู�
ถือหุ�นได�เสนอดังกล%าวนั้น และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะไม%เพ่ิมวาระการประชุมผู�ถือหุ�นโดยท่ีไม%ได�แจ�งเป8น
การล%วงหน�าโดยไม%จําเป8น ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาข�อมูลต%างๆอย%างเพียงพอก%อนการตัดสินใจ  
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การเข�าร%วมประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม%สามารถเข�าร%วมประชุมได�ด�วยตนเอง ผู�ถือหุ�นมีสิทธิมอบ
ฉันทะให�กับบุคคลท่ีผู�ถือหุ�นเห็นสมควร เข�าร%วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได� และได�เสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย%างน�อย 1 คน เป8นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น  

ในการประชุมผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�สิทธิแก%ผู�ถือหุ�นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุ�นต%อหนึ่งเสียง และมีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย%างยิ่งในวาระท่ีสําคัญ เช%น การทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน การทํารายการได�มาหรือจําหน%ายไปซ่ึงสินทรัพย1 เป8นต�น เพ่ือความโปร%งใส และสามารถตรวจสอบ
ได�  
 
3. บทบาทของผู3มีสBวนได3เสีย  

คณะกรรมการบริษัทได�ให�ความสําคัญต%อสิทธิของผู�มีส%วนได�เสีย และเพ่ือสร�างความสัมพันธ1อันดีอย%าง
ต%อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และไม%กระทําการใดๆ ท่ีเป8นการละเมิดสิทธิของผู�มีส%วนได�เสีย บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการปฏิบัติต%อผู�มีส%วนได�เสีย ดังนี้  

(1) ลูกค�า: ได�รับผลิตภัณฑ1 และ/หรือการให�บริการต%างๆ ท่ีคุ�มค%าในด�านราคา คุณภาพ และความ

สะดวก รวมท้ังด�านสุขภาพ และ ความปลอดภัย โดยบริษัทได�กําหนดเป8นนโยบายเก่ียวกับการ

ปฏิบัติท่ีเป8นธรรม และรับผิดชอบต%อลูกค�าไว�อย%างชัดเจน  

(2) พนักงาน : เป8นบุคคลท่ีถือได�ว%าเป8นทรัพยากรท่ีสําคัญอย%างยิ่งต%อการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทจึงส%งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให�เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 

อีกท้ังจัดให�มีสภาพการจ�างท่ียุติธรรม และมีโอกาสก�าวหน�าในบริษัทอย%างเป8นธรรมและมีความ

เท%าเทียม ไม%ใช�วิจารณญาณหรือความสัมพันธ1ส%วนตัวตัดสิน ไม%แบ%งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

หรือเพศ จัดให�มีสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย รวมท้ังจัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ โครงการสะสมหุ�นสําหรับพนักงานเพ่ือเป8นหลักประกันความม่ันคงระยะยาวในการดํารงชีพ 

ทําให�เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

(3) รัฐบาล  : คณะกรรมการบริษัท ได�ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต�กฎหมาย กฎเกณฑ1 ข�อบังคับ 

หรือระเบียบต%างๆ อย%างถูกต�อง  

(4) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต%อสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดล�อม จนถือเสมือนเป8นภาระกิจหลักท่ีจะสร�างสรรค1โครงการและกิจกรรมท่ีเป8นประโยชน1 

เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องม่ันใจว%าการประกอบธุรกิจของบริษัท ได�คํานึงถึงปDจจัยด�านสิ่งแวดล�อม สังคม 

และชุมชน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยบริษัทได�จัดทําและเป=ดเผยแนวปฏิบัติอย%างเป8นรูปธรรม

ผ%านรายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต%อสังคม  
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(5) คู%ค�า : มีการปฏิบัติต%อคู%ค�าอย%างเหมาะสม และเป8นธรรม ไม%ใช�วิจารณญาณหรือความสัมพันธ1

ส%วนตัวเข�ามาตัดสิน 

(6) เจ�าหนี้  : มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญา และให�ความเป8นธรรมแก%เจ�าหนี้ตามลําดับชั้นของหนี้

ตามสัญญาท่ีได�กระทําไว� โดยไม%เป8นการละเมิดสิทธิของเจ�าหนี้  

(7) คู%แข%ง : มีการดําเนินธุรกิจบนการแข%งขันท่ีเป8นธรรม อย%างมืออาชีพ โดยไม%มีการกระทําในทาง

ทุจริตอันเป8นผลร�ายต%อกัน 

(8) ผู�ถือหุ�น : บริษัทมุ%งม่ันดําเนินงานทางธุรกิจอย%างมีประสิทธิภาพด�วยความโปร%งใส รอบคอบ มีผล

การดําเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย%างม่ันคง เพ่ือเพ่ิมมูลค%าให�แก%ผู�ถือหุ�นในระยะยาวและให�

ความสําคัญกับผู�ถือหุ�นโดยยึดหลักความเท%าเทียมกันของผู�ถือหุ�น และรักษาผลประโยชน1ของผู�ถือ

หุ�นโดยจัดให�มีมาตรการปeองกันการใช�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน1ส%วนตนของกรรมการหรือ

ผู�บริหาร  

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดให�มีการรายงานข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ท่ีผู�

มีส%วนได�เสียและผู�มีส%วนเก่ียวข�องควรรับรู�ท้ังการรายงานข�อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําป) เว็บไซต1 ฯลฯ 

ท้ังนี้คณะกรรมการได�จัดให�มีช%องทางการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือให�ผู�มีส%วนได�ส%วนเสียและผู�มีส%วนเก่ียวข�องได�

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร�องเรียนในกรณีท่ีไม%ได�รับความเป8นธรรมจากการกระทําของบริษัทรวมท้ังการ

แจ�งเบาะแสต%อคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต�องของรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร%อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเป=ดเผยกระบวนการและช%องทางการสื่อสารผ%าน

ทางเว็บไซต1 และรายงานประจําป)ของบริษัท  

4. การเป?ดเผยข3อมูลและความโปรBงใส  

คณะกรรมการบริษัทให�ความม่ันใจต%อนักลงทุนและผู� ท่ีเ ก่ียวข�องทุกฝBาย ในการเป=ดเผยข�อมูล
สารสนเทศต%างๆ ท้ังตามกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับของหน%วยงานภาครัฐและขององค1กรท่ีทําหน�าท่ีกํากับ
ดูแลบริษัท เช%น ตลาดหลักทรัพย1แห%งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และ
ตลาดหลักทรัพย1 (ก.ล.ต.) และท่ีควรเป=ดเผย อย%างตรงต%อความเป8นจริง ครบถ�วน เพียงพอ ทันเวลา อย%าง
สมํ่าเสมอ อันสามารถตรวจสอบได� อย%างเท%าเทียมท่ัวถึงและเป8นธรรม ไม%ว%าจะเป8นข�อมูลทางการเงิน ผล
ประกอบการ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายงานซ้ือขายหุ�นของบริษัท และสถานภาพท่ีแท�จริงของบริษัท 
ประกอบการวิเคราะห1หรือความเห็นของกรรมการต%อข�อมูลนั้นๆ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายต%างๆ โดย
ข�อมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินเป8นข�อมูลท่ีมีความถูกต�อง เป8นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป และผ%านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีท่ีเป8นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได�มีการเป=ดเผยโครงสร�างการ
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ถือหุ�นท่ีมีความชัดเจนและโปร%งใสโดยแจกแจงโครงสร�างท่ีแสดงถึงผู�ถือหุ�นรายใหญ% และสัดส%วนของผู�ถือ
หุ�นส%วนน�อยในแบบรายงานข�อมูล 56-1 และรายงานประจําป)อีกด�วย   

เพ่ือความสะดวกในการเข�าถึงข�อมูลต%างๆ ของบริษัท บริษัทได�กําหนดแนวปฏิบัติและวิธีการเป=ดเผย
สารสนเทศอย%างเป8นลายลักษณ1อักษร โดยนโยบายฯมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการในการเป=ดเผยสารสนเทศ 
ข้ันตอนการเป=ดเผยสารสนเทศท่ีมีสาระสําคัญ การเก็บรักษาความลับ และการฝBาฝnนนโยบายท้ังนี้
คณะกรรมการบริษัทจึงได�จัดให�มีหน%วยงานนักลงทุนสัมพันธ1ท่ีทําหน�าท่ีสื่อสารกับผู� ถือหุ�น นักลงทุน 
นักวิเคราะห1ท่ัวไป และภาครัฐท่ีเก่ียวข�องอย%างเท%าเทียมกัน เป8นธรรม และด�วยวิธีการอันเหมาะสม รวมท้ังจัด
ให�มีการเผยแพร%ข�อมูลทางเว็บไซต1ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

คณะกรรมการบริษัทยังได�จัดให�มีการสื่อสาร ติดต%อกับบริษัทได�หากผู�ท่ีเก่ียวข�องต�องการเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข�อมูลต%างๆ อันมีความสําคัญและเป8นประโยชน1ต%อการประกอบกิจการของ
บริษัท ท้ังนี้บริษัทจะให�การตอบกลับข�อซักถามภายในเวลาอันเหมาะสม  
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร3างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด�วยคณะกรรมการอย%างน�อย 5 คน โดยเป8นตัวแทนของผู�ถือ

หุ�นรายใหญ%ท่ีไม%เป8นผู�บริหารของบริษัท และกรรมการท่ีมาจากผู�บริหารของบริษัท เพ่ือให�บริษัทสามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�อย%างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย%างน�อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  แต%
ต�องไม%น�อยไปกว%า 3 คน ท้ังนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต%งต้ังและจะต�องเป8นผู�มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีคุณสมบัติครบถ�วนและไม%มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย ว%าด�วยบริษัทมหาชน จํากัด 
ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1 และตลาดหลักทรัพย1 ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย1
แห%งประเทศไทย  

2. เป8นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ1ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน1ให�แก%บริษัทได�เป8น
อย%างดี มีความทุ%มเท และสามารถอุทิศเวลาอย%างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู�นํา 
วิสัยทัศน1กว�างไกล เป8นผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังมีประวัติการทํางานท่ีดี  

3. ปฏิบัติหน�าท่ีและใช�ดุลยพินิจอย%างเป8นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต%างๆ ท้ังจาก
ฝBายบริหารและผู�ถือหุ�นรายใหญ% โดยกรรมการแต%ละคนมีหน�าท่ีและอิสระท่ีจะต้ังคําถามแสดงความคิดเห็น 
วิสัยทัศน1 หรือคัดค�านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย�งเพ่ือบริหารงานของบริษัทให�เป8นธุรกิจท่ียั่งยืน และเป8นผู�นํา
ทางธุรกิจอันจะยังประโยชน1สูงสุดต%อบริษัท ผู�ถือหุ�น และผู�มีส%วนได�เสีย  

4. การแต%งต้ังกรรมการจะดําเนินการด�วยความโปร%งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ 
ทักษะ ความรู�และความชํานาญท่ีจําเป8นของกรรมการ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงกรรมการท่ีมีคุณสมบัติอันจะช%วยสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับบริษัท แล�วจึงจะมีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป8นกรรมการพร�อมท้ังประวัติอย%างเพียงพอ 
สําหรับการพิจารณาและอนุมัติของผู�ถือหุ�น  
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5. มีการเป=ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได�  
6. มีการให�ความรู�ความเข�าใจอันจําเป8น และมีประโยชน1ต%อการปฏิบัติหน�าท่ีแก%กรรมการท่ี 

เข�าใหม%  
 

คณะกรรมการอิสระของบริษัทต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. ถือหุ�นไม%เกินร�อยละ 0.5 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ% 

บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ี
เก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย 

2. ไม%เป8นหรือเคยเป8นกรรมการท่ีมีส%วนร%วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�
เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม บริษัทย%อยลําดับเดียวกัน 
ผู�ถือหุ�นรายใหญ%หรือของผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต%จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแล�วไม%น�อย
กว%า 2 ป) ท้ังนี้ ลักษณะต�องห�ามดังกล%าวไม%รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป8นข�าราชการหรือท่ีปรึกษาของ
ส%วนราชการซ่ึงเป8นผู�ถือหุ�นรายใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม%เป8นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ1ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเป8น บิดา มารดา คู%สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู%สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือ หุ�นรายใหญ% 
ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป8นผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
ย%อย 

4. ไม%มีหรือเคยมีความสัมพันธ1ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�น
รายใหญ%หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป8นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย%างอิสระของ
ตน รวมท้ังไม%เป8นหรือเคยเป8นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ1ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว�นแต%จะได�พ�นจากการมี
ลักษณะดังกล%าวมาแล�วไม%น�อยกว%า 2 ป) 

5. ไม%เป8นหรือเคยเป8นผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม%เป8นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส%วนสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ% หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู% เว�นแต%จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแล�วไม%น�อยกว%า 2 ป) 

6. ไม%เป8นหรือเคยเป8นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเป8นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได�รับค%าบริการเกินกว%า 2 ล�านบาทต%อป)จากบริษัท บริษัทใหญ% บริษัท
ย%อย บริษัทร%วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม%เป8นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ�นส%วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพนั้นด�วย เว�นแต%จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล%าวมาแล�วไม%
น�อยกว%า 2 ป) 
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7. ไม%เป8นกรรมการท่ีได�รับการแต%งต้ังข้ึนเพ่ือเป8นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�น 
รายใหญ%หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป8นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ% 

8. ไม%ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย%างเดียวกันและเป8นการแข%งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย%อย หรือไม%เป8นหุ�นส%วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส%วน หรือเป8นกรรมการท่ีมีส%วนร%วมบริหารงานลูกจ�าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละ 0.5 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย%างเดียวกันและเป8นการแข%งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย%อย 

9. ไม%มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม%สามารถให�ความเห็นอย%างเป8นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท  

10. สามารถดูแลผลประโยชน1ของผู�ถือหุ�นทุกรายให�เท%าเทียมกัน  
11. สามารถดูแลไม%ให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน1ระหว%างบริษัทและผู�บริหาร ผู�ถือหุ�น 

รายใหญ% หรือบริษัทอ่ืนซ่ึงมีผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ%กลุ%มเดียวกัน  
12. สามารถเข�าร%วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสําคัญของ

บริษัท   
 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ 1 ถึงข�อ 9 อาจได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให�
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ% บริษัทย%อย บริษัทร%วม บริษัทย%อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�น
รายใหญ% หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค1คณะ (Collective Decision) 
ได� 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต%งต้ังให�ดํารงตําแหน%งกรรมการอิสระเป8นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ1ทางธุรกิจหรือการให�บริการวิชาชีพเกินมูลค%าท่ีกําหนดตามข�อ 4 หรือข�อ 6 คณะกรรมการบริษัท
อาจผ%อนผันให�ได� หากเห็นว%าการแต%งต้ังบุคคลดังกล%าวไม%มีผลกระทบต%อการปฏิบัติหน�าท่ีและการให�ความเห็น
ท่ีเป8นอิสระ และบริษัทได�เป=ดเผยข�อมูลต%อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นในวาระพิจารณาแต%งต้ังกรรมการ
อิสระดังกล%าวแล�ว 

- ลักษณะความสัมพันธ1ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให�บุคคลดังกล%าวมี
คุณสมบัติไม%เป8นไปตามหลักเกณฑ1ท่ีกําหนด 

- เหตุผลและความจําเป8นท่ียังคงหรือแต%งต้ังให�บุคคลดังกล%าวเป8นกรรมการอิสระ 

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให�มีการแต%งต้ังบุคคลดังกล%าวเป8นกรรมการ
อิสระ  

 
วาระการดํารงตําแหนBงของกรรมการ   
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน%งเป8นระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อบังคับของบริษัท เม่ือครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได�รับการพิจารณาเสนอชื่อต%อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาเลือกต้ังเป8นกรรมการบริษัทได�อีก  

 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป8นผู�เลือกต้ังประธานกรรมการ และเป8นผู�มีอํานาจแต%งต้ัง ถอดถอนประธาน

กรรมการบริหาร ท้ังนี้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม%ได�เป8นบุคคลเดียวกัน และมีการ
แบ%งแยกบทบาทหน�าท่ีอย%างชัดเจน บริษัทได�กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของประธานกรรมการบริหาร โดย
เรื่องท่ีสําคัญจะต�องเสนอต%อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ  

 
กรรมการผู3จัดการและประธานเจ3าหน3าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป8นผู�แต%งต้ังและถอดถอนกรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารตาม

ข�อเสนอของประธานกรรมการบริหาร ทําหน�าท่ีในการบริหารกิจการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัทให�บรรลุตามวัตถุประสงค1และเปeาหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได�
กําหนดไว�ภายใต�ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดโดยประธานกรรมการบริหาร 
 

5.2 คณะกรรมการชุดยBอย  
เพ่ือการปฎิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการอย%างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได�แต%งต้ัง

คณะกรรมการชุดย%อย ท่ีจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ�ง
ให�ฝBายบริหารเข�าร%วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอหรือว%าจ�างท่ีปรึกษา เพ่ือให�คําแนะนําการ
ดําเนินการท่ีได�รับมอบหมายได�ตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทเป8นผู�รับผิดชอบค%าใช�จ%าย และจะต�องจัดทํา
รายงานเสนอต%อคณะกรรมการบริษัทเป8นประจํา  

 

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด�วยกรรมการบริษัทอย%างน�อย 3 คน โดยเป8นกรรมการ

อิสระไม%น�อยกว%าก่ึงหนึ่ง ทําหน�าท่ีในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารให�
เป8นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต%อต�านการคอร1รัปชั่น รวมท้ังสอบทานและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายร%วมกับกรรมการและฝBายจัดการ และให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการให�เป8นไปตาม
นโยบายดังกล%าว โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและประเด็นท่ีสําคัญ
เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการต%อต�านการทุจริต ต%อคณะกรรมการบริษัทอย%างน�อยป)ละ 2 ครั้ง รวมท้ัง
ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย%อย และคณะทํางานต%างๆ ในการพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับ
ดูแลกิจการและการต%อต�านการทุจริต และให�คําแนะนําตามความจําเป8น  
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• คณะกรรมการกําหนดคBาตอบแทนและสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบด�วยกรรมการบริษัทอย%าง

น�อย 3 คน โดยเป8นกรรมการอิสระอย%างน�อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยทําหน�าท่ีพิจารณา
หลักเกณฑ1และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน%งกรรมการ รวมท้ัง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได�กําหนดไว� และเสนอความเห็นต%อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะ
นําเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�เป8นผู�แต%งต้ังกรรมการ โดยเป=ดเผยหลักเกณฑ1และข้ันตอนในการสรรหากรรมการ
ให�ทราบ รวมท้ังทําหน�าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ1ในการจ%ายและรูปแบบค%าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร
ระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นต%อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป8นผู�อนุมัติค%าตอบแทนของผู�บริหาร
ระดับสูง ส%วนค%าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะนําเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�เป8นผู�อนุมัติ 

 

• คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการของบริษัทอย%างน�อย 3 คน โดยทุกคนต�อง

เป8นกรรมการอิสระและไม%ได�เป8นผู�บริหาร มีวาระการดํารงตําแหน%ง ตามรอบระยะเวลาการเป8นคณะกรรมการ
บริษัทและได�รับการแต%งต้ังใหม%ได� มีหน�าท่ีสอบทานให�บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย%างถูกต�องและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาการ
เป=ดเผยข�อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน1
ให�มีความถูกต�องและครบถ�วน และจัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เป=ดเผยไว�ในรายงานประจําป)ของบริษัท และสอบทานการดําเนินงานของบริษัทให�เป8นไปตามกฎหมายว%าด�วย
หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย1 ระเบียบข�อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท  

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน�าท่ีและแสดงความคิดเห็นได�อย%างอิสระ โดยมีสํานัก

ตรวจสอบของบริษัทรายงานตรงต%อคณะกรรมการตรวจสอบเป8นหน%วยปฏิบัติ รวมท้ังพิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต%งต้ัง กําหนดค%าตอบแทนผู�สอบบัญชี และปรึกษาหารือกับผู�สอบบัญชีภายนอก และท่ีปรึกษาเป8นประจํา  

 
5.3 บทบาทหน3าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีดําเนินกิจการของบริษัท และกํากับดูแลกิจการให�เป8นไปตาม
เปeาหมายและแนวทางท่ีจะก%อให�เกิดประโยชน1สูงสุดแก%บริษัทและเป8นธรรมต%อผู�มีส%วนได�เสียทุกฝBายภายใต�
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต%อต�านการคอร1รัปชั่นของบริษัท โดยปฏิบัติให�เป8นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค1และข�อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซ่ือสัตย1
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สุจริต มีจริยธรรมท่ีดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีความรับผิดชอบต%อผู�ถือหุ�นอย%างสมํ่าเสมอและคณะกรรมการ
ยังมีหน�าท่ี ดังต%อไปนี้  

1. เพ่ือความโปร%งใส ในการดําเนินงาน คณะกรรมการของบริษัทจะรายงานส%วนได�ส%วนเสีย
ของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย%อย ต%อ
บริษัทซ่ึงสามารถตรวจสอบได�  

2. เพ่ือให�การดําเนินกิจการเกิดประโยชน1สูงสุดต%อผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบริษัทจะกําหนด
วิสัยทัศน1 นโยบาย เปeาหมาย กลยุทธ1 แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทและการต%อต�านการทุจริตตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินการให�บรรลุตามเปeาหมายท่ีกําหนดไว� อีก
ท้ังประเมินผลและปรับปรุงเพ่ือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ  

3. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปDจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญอันอาจเกิดข้ึน 
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล%าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางปeองกันความเสี่ยง
นั้น  

4. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน�มระยะต%อไปของป)  

5. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบท่ีสําคัญต%อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี้สิน การทําธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท  

6. จัดให�มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน%าเชื่อถือรวมท้ัง
ดูแลให�มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให�ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไว�ในรายงานประจําป)  

7. พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การ
เก็บรักษาเงิน และระบบการควบคุมทางการเงิน  

8. พิจารณาแต% ง ต้ังและกําหนดอํานาจหน�า ท่ีแก%คณะกรรมการชุดย%อยต%างๆ อาทิ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค%าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
เพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป8นประโยชน1ต%อผู�ถือหุ�น  

9. พิจารณาแต%งต้ังประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
รวมท้ังกําหนดอํานาจอนุมัติท่ีมอบอํานาจให�กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก�ไขอํานาจ
ดังกล%าวเพ่ือความเหมาะสม  

10. จัดให�มีช%องทางในการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น และผู�มีส%วนได�เสียอย%างเหมาะสม  
11. ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต%อต�านการคอร1รัปชั่นตลอดจน

แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องของบริษัทท่ีได�จัดทําเป8นลายลักษณ1อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล%าวเป8นประจําอย%างน�อยป)ละ 1 ครั้ง  
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12. จัดให�มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน%งเพ่ือเตรียมพร�อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู�บริหารระดับสูงไม%
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  

13. ส%งเสริมให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนเข�าใจและติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทท่ีได�จัดทําข้ึนอย%างเป8นลายลักษณ1อักษร  

14. จัดให�มีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผู�ท่ีประสงค1จะแจ�งเบาะแส หรือผู�มีส%วนได�เสียผ%าน
ทาง เว็บไซต1 หรือรายงานตรงต%อบริษัท โดยกําหนดช%องทางการแจ�งเบาะแสผ%านทางสํานักตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือสั่งการให�มีการตรวจสอบข�อมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว�
และรายงานต%อคณะกรรมการ  

15. กํากับดูแลบริษัทย%อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส%งไปเป8นกรรมการใน
บริษัทย%อย เพ่ือควบคุมการบริหารให�เป8นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต%างๆ ให�ถูกต�องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ1ของกฎหมายหลักทรัพย1และ ตลาดหลักทรัพย1ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย1ฯ  

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทจัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย%างน�อยป)ละ 7 ครั้ง และอาจจัดให�มีการประชุม
พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป8น โดยมีการเป=ดเผยข�อมูลในการเข�าร%วมประชุมของกรรมการในรายงานประจําป) 
ท้ังนี้กรรมการต�องมาประชุมอย%างน�อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค1ประชุม โดยวาระการ
ประชุมท่ีสําคัญประกอบด�วย การให�ความรู�และรายงานผลการทํางานของแต%ละหน%วยงานของบริษัท และ
บริษัทย%อย พิจารณาแผนการดําเนินงาน งบการเงินในแต%ละไตรมาส งบประมาณประจําป) ความคืบหน�าของ
การลงทุนต%างๆ ของบริษัท รวมท้ังนโยบายท่ีสําคัญ ท้ังนี้ บริษัทได�เป=ดโอกาสให�กรรมการแต%ละคนมีอิสระท่ีจะ
เสนอเรื่องท่ีเป8นประโยชน1ต%อบริษัทเข�าสู%วาระการประชุม  

บริษัทได�จัดหนังสือเชิญประชุมพร�อมกับระเบียบวาระการประชุม และเอกสารข�อมูล
ประกอบการประชุมท่ีชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให�กรรมการได�มีเวลาศึกษาและพิจารณาข�อมูล
ล%วงหน�าก%อนการประชุมอย%างน�อย 7 วัน เพ่ือให�กรรมการสามารถจัดเวลาและเข�าร%วมประชุมได� ท้ังนี้ในการ
พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ขอให�ฝBายบริหารชี้แจงข�อมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนจัดหาท่ีปรึกษาหรือผู�เชี่ยวชาญภายนอกมาให�ความเห็น โดยบริษัทเป8น
ผู�รับผิดชอบค%าใช�จ%าย 

ในระหว%างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให�กับผู�บริหารในการนําเสนอข�อมูลอย%างเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทท่ีจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป8นไปอย%างอิสระและโปร%งใส โดยคํานึงถึงประโยชน1
ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส%วนเก่ียวข�องอย%างเป8นธรรม และกรรมการผู�มีส%วนได�เสียในเรื่องท่ีพิจารณาโดยนัยสําคัญ 
ต�องออกจากห�องประชุมในระหว%างการพิจารณาเรื่องดังกล%าว 
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คณะกรรมการบริษัทได�สนับสนุนให�กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารเชิญผู�บริหาร
ระดับสูงเข�าร%วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให�สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข�องกับปDญหา
โดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู�จักผู�บริหารระดับสูงสําหรับใช�ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน  

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีเลขานุการบริษัท ซ่ึงทําหน�าท่ีให�คําแนะนําด�านกฎหมาย ข�อบังคับ 
และกฎเกณฑ1ต%างๆ ท่ีกรรมการบริษัทจะต�องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงาน
ให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังให�การสนับสนุนในการจัดประชุม และเป8นผู�จัดทํา
รายงานการประชุมเป8นลายลักษณ1อักษรท่ีมีความถูกต�อง ชัดเจนท้ังผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ 
รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว�ท่ีเลขานุการบริษัทและพร�อมสําหรับการตรวจสอบจากบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
 

5.5 นโยบายด3านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�ฝBายบริหารต�องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการ

เปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปeาหมายท่ีกําหนดไว�ให�ทราบอย%างสมํ่าเสมอ พร�อมท้ังรายงานท้ังการเงิน ความ
คืบหน�าของการดําเนินงานในด�านต%างๆ ของบริษัท เพ่ือให�การดําเนินธุรกิจเป8นไปตามเปeาหมาย นโยบายท่ีวาง
ไว� และหากไม%เป8นไปตามนั้น คณะกรรมการบริษัทจะได�จัดให�มีการแก�ไข ปรับปรุง และดูแลให�ฝBายบริหาร
ดําเนินการแก�ไขสถานการณ1นั้น พร�อมท้ังการพัฒนาเรื่องนั้นอย%างต%อเนื่อง  

อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงลงไป
ตามลําดับ โดยใช�เปeาหมายและหลักเกณฑ1ในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ1และแผนงานประจําป) เพ่ือ
พิจารณากําหนดค%าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทได�กําหนดให�คณะกรรมการบริษัทได�ประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยตนเองอย%าง
น�อยป)ละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป8นรายคณะและรายบุคคล เพ่ือช%วยให�กรรมการได�มีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปDญหาและอุปสรรคต%างๆ เพ่ือช%วยในการปรับปรุงแก�ไข โดยหลักเกณฑ1 ข้ันตอน และผลการประเมิน
ในภาพรวมได�เป=ดเผยไว�ในรายงานประจําป)  
 

5.6 คBาตอบแทนของกรรมการและผู3บริหาร  
บริษัทได�กําหนดค%าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน�าท่ีความรับผิดชอบ

และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหุ�น ส%วนค%าตอบแทนของผู�บริหารนั้น บริษัท
พิจารณาจากหน�าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต%ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
และมีการพิจารณาปรับปรุงให�เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู%ในระดับท่ีสามารถจูง
ใจ และรักษากรรมการและผู�บริหารท่ีมีคุณภาพไว�ได�  
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู3บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการอบรม และให�ความรู�เก่ียวกับองค1กรเบ้ืองต�นต%อกรรมการ 

ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท ท่ีเข�าใหม% เพ่ือทําความเข�าใจงาน บทบาท หน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ ตลอดจนมี
การให�ความรู�กับกรรมการ  ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท อย%างต%อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด�านเพ่ือการ
ปฏิบัติหน�าท่ีอย%างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต%อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ1ภายนอก และการพัฒนา
บริษัทอย%างยั่งยืน   

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดให�กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร รายงาน
ถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงานเป8นประจํา เพ่ือทราบ เพ่ือใช�เป8นข�อมูลในการพัฒนาผู�บริหารระดับสูงให�มีความ
พร�อมตามแผนสืบทอดตําแหน%ง  

 
5.8 รายงานคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทถือเป8นหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการเป=ดเผยข�อมูลต%อผู�ถือหุ�นอย%าง
ถูกต�อง ครบถ�วน โปร%งใส ตรวจสอบได�และทันเวลาตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินประจําป) เป8นการจัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช�นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ
สมํ่าเสมอเสนอต%อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น โดยแสดงควบคู%กันไปกับรายงานของผู�สอบบัญชีไว�ในรายงานประจําป) 
เพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันของผู�มีส%วนได�เสียต%อรายงานงบการเงินว%าเป8นไปตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย1
แห%งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง คณะกรรมการบริษัทจึงได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน�าท่ีกํากับดูแล และสอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย%างถูกต�องและเพียงพอ มีการเป=ดเผย
ข�อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน1ให�มี
ความถูกต�องและครบถ�วน  
 
6. การปLองกันความขัดแย3งทางผลประโยชน� การดูแลเรื่องการใช3ข3อมูลภายใน การควบคุมและการ

ตรวจสอบภายใน 

6.1 การปLองกันความขัดแย3งทางผลประโยชน�  
คณะกรรมการบริษัทถือเป8นหน�าท่ีสําคัญ ท่ีจะปeองกันไม%ให�เกิดการกระทําท่ีอาจก%อให�เกิดความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน1 ซ่ึงนอกจากจะต�องกระทําตามข�อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ1ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย1แห%งประเทศไทยแล�ว คณะกรรมการบริษัทยังได�กําหนดแนวทางในการปฏิบัติในคู%มือ
จริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท สําหรับกรรมการผู�บริหารและพนักงาน ซ่ึงไม%พึง
ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก%อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน1กับบริษัท โดยกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน 
ครอบครัว และผู�อยู%ภายใต�ชายคาเดียวกันต�องไม%ทําธุรกรรมใดๆ ท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน1กับบริษัท ไม%
ว%าโดยทางตรงหรือทางอ�อมและไม%ว%าจะด�วยการกระทําของตนเอง หรือร%วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคล
ใกล�ชิดเพ่ือหลีกเลี่ยงความไม%เหมาะสมท่ีอาจเกิดข้ึนดังกล%าว ท้ังนี้คณะกรรมการได�กํากับให�มีการปฏิบัติตาม
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คู%มือฯ โดยกําหนดให�มีการเป=ดเผยความสัมพันธ1ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีอาจก%อให�เกิดความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน1  

แต%หากในกรณีท่ีจําเป8นต�องทํารายการเช%นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให�การทํารายการนั้น
มีความโปร%งใส เท่ียงธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้กรรมการ ผู�บริหาร หรือ
พนักงานท่ีมีส%วนได�ส%วนเสียในรายการนั้น ต�องงดเว�นการให�ความเห็น และงดเว�นการออกเสียงลงมติ หรือออก
จากท่ีประชุม  

อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัตินั้น เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขให�
เกิดความเหมาะสมต%อการดําเนินธุรกิจโดยไม%ให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน1อันอาจนํามาซ่ึงความ
เสียหายต%อผู�ถือหุ�นและผู�มีส%วนได�เสีย รวมท้ังมีการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนสําหรับกรณีท่ีผู�บริหารหรือ
พนักงานนําข�อมูลภายในไปเป=ดเผยต%อสาธารณะหรือนําไปใช�เพ่ือประโยชน1ส%วนตน  
 

6.2 การดูแลเรื่องการใช3ข3อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดเรื่องการดูแลการใช�ข�อมูลภายในไว�ในคู%มือจริยธรรมธุรกิจและข�อ

พึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท โดยห�ามไม%ให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทนําข�อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช�เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย1 หรือส%งข�อมูลดังกล%าว ให�ผู�อ่ืนเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย1 ท้ังนี้การ
กระทําดังกล%าวเป8นการกระทําความผิดตามกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง ของหน%วยงานภาครัฐ
และขององค1กรท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแลบริษัท โดยผู�มีหน�าท่ีนําข�อมูลภายในดังกล%าวไปใช� ต�องระมัดระวังไม%ให�
ผู�อ่ืนได�ยิน ลอบฟDง ดักฟDง หรือบันทึกเสียง อีกท้ังไม%ควรสนทนาในท่ีสาธารณะผ%านเครื่องมือสื่อสาร หรือ
สนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล�ชิดอันนําไปสู%การเป=ดเผยต%อผู�อ่ืนได�  ซ่ึงอาจก%อให�เกิดความ
เสียหายต%อผู�ถือหุ�นโดยรวมได� ท้ังนี้ บริษัท ได�กําหนดให�กรรมการทุกคนและผู�บริหารท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย1ตามกฏหมายหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1  โดยให�มีการเป=ดเผยในรายงานประจําป)  

 
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีระบบการควบคุมภายใน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ี
ครอบคลุมทุกด�าน ท้ังทางด�านการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให�เป8นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ 
ระเบียบต%างๆ ท่ีเก่ียวข�อง และกําหนดให�มีกลไกการตรวจสอบและถ%วงดุลอํานาจเพ่ือปeองกันการแสวงหา
ผลประโยชน1อันมิชอบ โดยได�กําหนดอํานาจดําเนินการและอนุมัติของผู�บริหาร พนักงานบริษัท จัดให�มีการ
กําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู�บริหารและพนักงานไว�ในคู%มือแจกแจงอํานาจ
ดําเนินการของบริษัท ซ่ึงต�องมีการปฏิบัติตามอย%างเคร%งครัด และมีสํานักตรวจสอบท่ีเป8นอิสระทําการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคล�องตาม
มาตรฐานสากลท้ังการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรายงานตรงต%อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงทําหน�าท่ีกํากับดูแลให�การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบมีความเป8นอิสระ เท่ียงธรรม มี
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จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากลท้ัง
มาตรฐานสากลด�านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานด�านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสํานักตรวจสอบ ซ่ึงได�กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
อํานาจ และหน�าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว�อย%างชัดเจน
และมีการทบทวนเป8นประจําทุกป) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได�สนับสนุนให�มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ติดตาม และรายงานผลของการสอบทานระบบการควบคุมภายในต%อ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 
7. การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทอย%างครอบคลุม โดย
จัดทํานโยบายและคู%มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช�เป8นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนเป8นเจ�าของความเสี่ยง โดยมีหน�าท่ีความรับผิดชอบใน การศึกษา 
วิเคราะห1 ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีต%อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และหา
มาตรการในการจํากัด ปeองกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล%านั้น เพ่ือให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค1 เปeาหมาย 
และแผนกลยุทธ1ต%างๆ ของบริษัท  ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตาม
สถานการณ1และเหตุปDจจัยของความเสี่ยงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แล�วรายงานให�คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ท้ังนี้ บริษัท ได�มีการทบทวนนโยบายและคู%มือการบริหารความเสี่ยง
อย%างน�อยป)ละครั้ง และจัดให�มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให�การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

เพ่ือให�การทํางานของกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัท เป8นไปอย%างมีมาตรฐาน คุณภาพ 
และคุณธรรม บริษัทได�จัดทําคู%มือจริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางานข้ึน เพ่ือให�กรรมการ ผู�บริหาร 
และพนักงาน ลงนามรับทราบและยึดถือเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู%ไปกับข�อบังคับ และระเบียบของ
บริษัท เพ่ือเป8นการช%วยธํารงไว�ซ่ึงชื่อเสียงท่ีดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสู%การเป8นองค1กรท่ี
มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี โดยคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานได�ใช�หลักจริยธรรมตามคู%มือนั้นอย%าง
สมํ่าเสมอในทุกกรณีจนกลายเป8นหลักประจําใจในการทํางาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังได�ตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะทํางาน
ดําเนินการเก่ียวกับคู%มือจริยธรรมธุรกิจและข�อพึงปฏิบัติในการทํางาน เพ่ือการเผยแพร% ประชาสัมพันธ1 จัด
ฝsกอบรม รณรงค1และสนับสนุนให�มีการปฏิบัติอย%างจริงจัง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามคู%มืออย%าง
สมํ่าเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติตามคู%มือต%อคณะกรรมการบริษัท   
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9. นโยบายตBอต3านการคอร�รัปช่ัน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจาก
การทุจริตในองค1กร ซ่ึงจะส%งผลกับสังคมและประเทศชาติ และเพ่ือแสดงถึงความมุ%งม่ันท่ีจะต%อต�านการทุจริต 
บริษัทจึงได�แสดงเจตนารมย1และเข�าร%วมเป8นหนึ่งในแนวร%วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต%อต�านการทุจริต 

บริษัทได�กําหนดนโยบายต%อต�านการคอร1รัปชั่น และแนวปฏิบัติต%างๆ ท่ีเก่ียวข�องได�แก% แนวปฏิบัติ
สําหรับการต%อต�านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศล แนวปฏิบัติในการให�เงินสนับสนุน  
แนวปฏิบัติในการให�/รับ ของขวัญ ของชําร%วย และการรับรอง เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และ
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู�ท่ีเก่ียวข�องทางธุรกิจ ใช�เป8นแนวทางในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะไม%เพิกเฉยต%อ
การกระทําใดใดท่ีอาจนําไปสู%การทุจริต แม�ว%าการกระทํานั้นจะเป8นการเอ้ือประโยชน1แก%บริษัทก็ตาม 

 
บริษัทได�จัดให�มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงด�านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนว

ปฏิบัติต%างๆท่ีเก่ียวข�อง มีการจัดทําและสร�างความตระหนักเรื่องการต%อต�านการทุจริตแก%พนักงานทุกระดับ มี
การสื่อสารข�อมูลเก่ียวกับการต%อต�านการทุจริตตลอดเวลาท้ังภายในและภายนอกองค1กร จัดให�มีการอบรม
พนักงานเข�าใหม%และการอบรมประจําป) มีช%องทางการแจ�งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนจัดให�มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในเรื่องการต%อต�านการทุจริตต%อคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 


