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ปรัชญาองค์กร (Philosophy) 

“เราปรารถนารอยยิ#มจากลูกคา้ดว้ยทีมงานที�มีความสุข” 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
“เราใหบ้ริการความสะดวกกบัทุกชุมชน” 
 

พนัธกจิ (Mission) 

“มุ่งสร้างความผูกพนักบัลูกคา้ ดว้ยสินคา้และบริการที�เปี� ยมดว้ย
นวตักรรม พร้อมทั#งสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกบัชุมชนและสงัคม” 
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คํานิยาม 

บริษทั :     บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย :  บริษทัจาํกดั หรือ บริษทัมหาชน จาํกดั ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของบริษทัโดยมีลกัษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการบริษทั :   คณะกรรมการของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการชุดยอ่ย :  คณะกรรมการกลุ่มยอ่ยที�คณะกรรมการบริษทัตั#งขึ#นเพื�อให้ช่วย

ศึกษาและกลั�นกรองงานในดา้นใดดา้นหนึ�ง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล :  คณะกรรมการชุดยอ่ยที�คณะกรรมการบริษทัตั#งขึ#นเพื�อทาํหนา้ที�

กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายที�

เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบ  คณะกรรมการชุดยอ่ยที�คณะกรรมการบริษทัตั#งขึ#นเพื�อทาํหนา้ที� 

แทนและสรรหากรรมการ :  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

รวมทั#งพิจารณากลั�นกรองการสรรหากรรมการก่อนนาํเสนอต่อ

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการชุดย่อยที�จดัตั#งขึ#นเพื�อทาํหน้าที�กาํกบัดูแลให้มีการ

จดัทาํรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้องครบถ้วน

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในที� มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ทั# งนี#  

องค์ประกอบ คุณสมบติัและหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ประกาศกาํหนด 

พนกังาน :  พนกังานตั#งแต่ระดบับงัคบับญัชาหรือเทียบเท่าลงมาของ บริษทั  

ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  
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ผูบ้ริหาร: ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งตั#งแต่ผูบ้ริหารระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ#นไป

ของ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูบ้ริหารระดบัสูง : ผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งตั#งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่าขึ#น

ไปของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย :  บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของ บริษทั รวมถึงผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี#  

คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นตน้ 

ผูถื้อหุน้ : ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ผูถื้อหุน้ที�มีนยั : ผูถื้อหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิ

ออกเสียงทั#งหมดของกิจการนั#น และการถือหุ้นดงักล่าวให้นับ

รวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ขอ้มูลภายใน :  ขอ้มูลที� บริษทั เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซึ� งเป็นขอ้มูลที�มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจทั#งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นขอ้มูลที�รู้ใน

วงจาํกดัและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต

จากผู ้มีอ ํานาจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของลูกค้าและ

พนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ

บริการ ขอ้มูลทางบญัชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน 

แผนการก่อสร้าง ขอ้มูลทางด้านนวตักรรม ขอ้มูลการวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ โปรแกรมตน้ฉบบั (Source code) เป็นตน้ และ

เป็นขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของ

หลกัทรัพย ์ที�ยงัไม่ไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ :  การทาํหน้าที�ที�ตอ้งทาํให้เกิดผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ตรงตาม

วตัถุประสงค์ของบริษทั แต่กลบัเอื#อประโยชน์ให้ตนเองหรือ

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ทาํให้บริษทัไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือ

อาจเสียหายจนทาํใหบ้ริษทัมีปัญหา         ทั#งนี# ให้พิจารณาการทาํ

ธุรกรรมโดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทาํกบับุคคลภายนอก 

(at arms’ length basis) 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกนัโดยจะไม่กระทาํการใดๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิที�มีอยูข่องผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่  

- สิทธิในการไดรั้บและตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทัตามความเป็นจริง ถูกตอ้ง ครบถว้น

และเพียงพอ อย่างทนัเวลา และเหมาะสมต่อการตดัสินใจ และคณะกรรมการตอ้งไม่จาํกดัการ

เขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั#น  

- สิทธิที�จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื�องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื�อการ

บริหารบริษทัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  

- สิทธิในการรับทราบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและไดรั้บขอ้มูลที�เพียงพอต่อการ

พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร และมีโอกาสซักถามต่อที�ประชุมโดย

คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้ 

- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตดัสินใจในที�ประชุม 

ผูถื้อหุน้ กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�สําคญัต่างๆของบริษทั เช่น การกาํหนดหรือการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้   

- สิทธิในการเลือกตั#ง ถอดถอนกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  

- สิทธิในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัสรรกาํไร การจ่ายเงินปันผล  

- สิทธิในการแต่งตั#งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 

การประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี� เดือนนบั
แต่วนัสิ#นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เพื�อพิจารณาเรื�องผลการดาํเนินงาน การอนุมติัจ่ายเงินปันผล การ
แต่งตั#งคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั#งผูส้อบบญัชี รวมทั#งเรื�องอื�นๆ ที�ตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญักบัการประชุมผูถื้อหุ้น จึงมีนโยบายที�สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมา
เขา้ร่วมประชุม โดยการอาํนวยความสะดวกทั#งสถานที�จดัประชุม การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบัการ
ประชุม การออกเสียงคะแนน และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมรายละเอียดวาระการประชุม ซึ� งระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทั# งความคิดเห็นของคณะกรรมการสําหรับแต่ละวาระ รวมทั# งเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 14 วนั รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัหรือผ่านระบบ SET 



 

หนา้ที� 6  

 

Community Portal (SCP) เป็นการล่วงหนา้ ก่อนที�จะจดัส่งเอกสารเพื�อให้ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลและเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี#  บริษทัยงัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามที�
ตอ้งการคาํตอบในที�ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ได ้ 

นอกจากนี#  คณะกรรมการบริษทัอาจเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ ใน
ทาํนองเดียวกนั ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ชื�อทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็
ไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทัที�กาํหนดไว ้ในกรณีเช่นนี#  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
การดําเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  

ทุกครั# งก่อนเริ�มการประชุมจะมีการแถลงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และใน
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั#งคาํถามใดๆ อย่าง 
เท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บรรษทัภิบาล กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร คณะผูบ้ริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัร่วมชี#แจงตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ย
ทุกครั# ง  
 

การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
การประชุมผูถื้อหุ้นในวนัทาํการถดัไปผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั  และจดัทาํรายงานการประชุมให้เสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมทั#งจดัส่งสาํเนาให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเผยแพร่วีดีทศัน์บนัทึกรายการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพื�อนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นประโยชน์แก่ผูที้�สนใจร่วมลงทุนกบับริษทั  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ซึ� งรวมถึงผูถื้อหุ้นส่วนน้อยและผูถื้อหุ้นต่างชาติโดย
คณะกรรมการจะไม่กระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ในการเสนอวาระการประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั#งการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยที�
คณะกรรมการมีหลกัเกณฑที์�ชดัเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที�
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ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอดงักล่าวนั#น และคณะกรรมการมีนโยบายที�จะไม่เพิ�มวาระการประชุมผูถื้อหุ้นโดยที�ไม่ได้
แจง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น ทั#งนี# เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ  
 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นมี
สิทธิมอบฉนัทะใหก้บับุคคลที�ผูถื้อหุน้เห็นสมควร เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้และไดเ้สนอ
ชื�อกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
 ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ในแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง และมีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวาระที�สําคญั เช่น การ
ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื�อความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้ 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
อยา่งต่อเนื�องในการดาํเนินธุรกิจ และไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บริษทัจึง
มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี#   

(1) ลูกคา้  : ไดรั้บผลิตภณัฑ ์และ/หรือการให้บริการต่างๆ ที�คุม้ค่าในดา้นราคา คุณภาพ และความ

สะดวก รวมทั#งดา้นสุขภาพ และ ความปลอดภยั โดยบริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายเกี�ยวกบัการ

ปฏิบติัที�เป็นธรรม และรับผดิชอบต่อลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน  

(2) พนกังาน : เป็นบุคคลที�ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรที�สําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัจึงส่งเสริมและพฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงสุด 

อีกทั#งจดัให้มีสภาพการจา้งที�ยุติธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริษทัอย่างเป็นธรรมและมี

ความเท่าเทียม ไม่ใชว้จิารณญาณหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัตดัสิน ไม่แบ่งแยกเชื#อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา หรือเพศ จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดีและปลอดภยั รวมทั#งจดัให้มีกองทุน

สํารองเลี#ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังานเพื�อเป็นหลกัประกนัความมั�นคงระยะยาว

ในการดาํรงชีพ ทาํใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  

(3) รัฐบาล  : คณะกรรมการบริษทั ไดด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั 

หรือระเบียบต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง  

(4) สังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม : บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบที�พึงมีต่อสังคม ชุมชน และ

สิ� งแวดล้อม จนถือเสมือนเป็นภาระกิจหลักที�จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที�เป็น

ประโยชน์ เพื�อให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งมั�นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษทั ได้คาํนึงถึงปัจจยัด้าน
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สิ� งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยืน โดยบริษทัได้จดัทาํและเปิดเผยแนว

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นรายงานบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

(5) คู่คา้ : มีการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพนัธ์

ส่วนตวัเขา้มาตดัสิน 

(6) เจา้หนี#   : มีการปฏิบติัตามพนัธะสัญญา และให้ความเป็นธรรมแก่เจา้หนี#ตามลาํดบัชั#นของหนี#

ตามสัญญาที�ไดก้ระทาํไว ้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจา้หนี#   

(7) คู่แข่ง : มีการดาํเนินธุรกิจบนการแข่งขนัที�เป็นธรรม อย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการ

กระทาํในทางทุจริตอนัเป็นผลร้ายต่อกนั  

(8) ผูถื้อหุน้ : บริษทัมุ่งมั�นดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความโปร่งใส รอบคอบ มี

ผลการดาํเนินงานที�ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั�นคง เพื�อเพิ�มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

และให้ความสําคัญกับผู ้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ้น และรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยจดัให้มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วน

ตนของกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

 

นอกจากนี#  คณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของ

บริษทั ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งควรรับรู้ทั#งการรายงานขอ้มูลในแบบ 56-1 รายงานประจาํปี 

เวบ็ไซต ์ฯลฯ ทั#งนี#คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื�อสารแบบสองทางเพื�อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที�ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

กระทาํของบริษทัรวมทั#งการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี�ยวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความ

ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิดเผย

กระบวนการและช่องทางการสื�อสารผา่นทางเวบ็ไซต ์และรายงานประจาํปีของบริษทั  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษทัให้ความมั�นใจต่อนักลงทุนและผูที้�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย ในการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศต่างๆ ทั#งตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที�ทาํหน้าที�
กาํกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และที�ควรเปิดเผย อย่างตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ 
ทนัเวลา อยา่งสมํ�าเสมอ อนัสามารถตรวจสอบได ้อยา่งเท่าเทียมทั�วถึง และเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทาง
การเงิน ผลประกอบการ รายการที�เกี�ยวโยงกนั รายงานซื#อขายหุ้นของบริษทั และสถานภาพที�แทจ้ริงของ
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บริษทั ประกอบการวิเคราะห์หรือความเห็นของกรรมการต่อขอ้มูลนั#นๆ รวมทั#งการปฏิบติัตามนโยบาย
ต่างๆ โดยขอ้มูลที�แสดงในรายงานทางการเงินเป็นขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองโดยทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระ นอกจากนี#  บริษทัได้มีการเปิดเผย
โครงสร้างการถือหุ้นที�มีความชดัเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที�แสดงถึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ
สัดส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในแบบรายงานขอ้มูล 56-1 และรายงานประจาํปีอีกดว้ย   
 เพื�อความสะดวกในการเขา้ถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษทั บริษทัได้กาํหนดแนวปฏิบติัและวิธีการ
เปิดเผยสารสนเทศอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายฯมีเนื#อหาครอบคลุมถึงหลกัการในการเปิดเผย
สารสนเทศ ขั#นตอนการเปิดเผยสารสนเทศที�มีสาระสําคญั การเก็บรักษาความลบั และการฝ่าฝืนนโยบาย  
ทั#งนี#คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ที�ทาํหนา้ที�สื�อสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 
นกัวเิคราะห์ทั�วไป และภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และดว้ยวิธีการอนัเหมาะสม รวมทั#ง
จดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซตท์ั#งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีการสื� อสาร ติดต่อกับบริษัทได้หากผูที้� เกี�ยวข้องต้องการ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ อนัมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบกิจการของบริษทั ทั#งนี#บริษทัจะใหก้ารตอบกลบัขอ้ซกัถามภายในเวลาอนัเหมาะสม  
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ที�ไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั และกรรมการที�มาจากผูบ้ริหารของบริษทั เพื�อให้บริษทัสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั#งหมด  
แต่ตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่ 3 คน ทั#งนี#กรรมการของบริษทัจะไดรั้บการแต่งตั#ง และจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ดงันี#   

1. มีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษทัมหาชน จาํกัด 
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. เป็นผูมี้ความรู้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�สามารถเอื#อประโยชน์ให้แก่บริษทัไดเ้ป็น
อย่างดี มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที�ในการปฏิบัติหน้าที�ตามความ
รับผดิชอบ มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมรวมทั#งมีประวติัการ
ทาํงานที�ดี  

3. ปฏิบติัหนา้ที�และใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื�องต่างๆ ทั#งจากฝ่าย
บริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที�และอิสระที�จะตั#งคาํถามแสดง
ความคิดเห็น วิสัยทศัน์ หรือคดัคา้นในกรณีที�มีความเห็นขดัแยง้เพื�อบริหารงานของบริษทัให้
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เป็นธุรกิจที�ย ั�งยืน และเป็นผูน้าํทางธุรกิจอนัจะยงัประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

4. การแต่งตั#งกรรมการจะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบติั 
ทกัษะ ความรู้และความชาํนาญที�จาํเป็นของกรรมการ เพื�อให้ไดม้าซึ� งกรรมการที�มีคุณสมบติั
อนัจะช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กบับริษทั แล้วจึงจะมีการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ
พร้อมทั#งประวติัอยา่งเพียงพอ สาํหรับการพิจารณาและอนุมติัของผูถื้อหุน้  

5. มีการเปิดเผยประวติัของคณะกรรมการทุกคน อนัสามารถตรวจสอบได ้ 

6. มีการให้ความรู้ความเขา้ใจอนัจาํเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�แก่กรรมการที� 
เขา้ใหม่  

 
คณะกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี#   
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั#งนี#  ให้นบัรวมการ
ถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั#นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั# งนี#  ลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
 ลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั#งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อ 
 หุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อยา่งอิสระของตน รวมทั#งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
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สํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย
หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั#นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั# งขึ# นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ� งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที� มีส่วนร่วม
บริหารงานลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของ
จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั#งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั  

10.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั  
11.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือบริษทัอื�นซึ� งมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั  
12.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทั เพื�อตดัสินใจในกิจกรรมที�สาํคญัของบริษทั   
 
กรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจ

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
ได ้

ในกรณีที� บุคคลที�บริษัทแต่งตั# งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที� มีหรือเคยมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที�กาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการ
บริษทัอาจผอ่นผนัใหไ้ด ้หากเห็นวา่การแต่งตั#งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�และการให้
ความเห็นที�เป็นอิสระ และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี# ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั#งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 
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- ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที�ทาํให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด 

- เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรือแต่งตั#งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั# งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ  
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ   

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลาตามที�กาํหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบริษทั เมื�อครบกาํหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรั้บการพิจารณาเสนอชื�อต่อที�ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตั#งเป็นกรรมการบริษทัไดอี้ก  
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ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูเ้ลือกตั#งประธานกรรมการ และเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั#ง ถอดถอนประธาน
กรรมการบริหาร ทั#งนี#ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั และมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที�อย่างชดัเจน บริษทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการบริหาร 
โดยเรื�องที�สาํคญัจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมติั  
 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั#งและถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร
ตามขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร ทาํหนา้ที�ในการบริหารกิจการเกี�ยวกบัการดาํเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามที�คณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหารไดก้าํหนดไวภ้ายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�กาํหนดโดยประธานกรรมการบริหาร 
 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

เพื�อการปฎิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงได้แต่งตั#ง
คณะกรรมการชุดยอ่ย ที�จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีอาํนาจ
แจง้ให้ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม ชี# แจง หรือจดัทาํรายงานเสนอหรือวา่จา้งที�ปรึกษา เพื�อให้คาํแนะนาํการ
ดาํเนินการที�ไดรั้บมอบหมายไดต้ามที�เห็นสมควร โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะตอ้งจดัทาํ
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง ทาํหน้าที�ในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารให้
เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น รวมทั#งสอบทานและประเมินผล
การปฏิบติัตามนโยบายร่วมกบักรรมการและฝ่ายจดัการ และให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดาํเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว โดยรายงานผลการปฏิบติังาน ผลการประเมินการปฏิบติัตามนโยบายและ
ประเด็นที�สาํคญัเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปี
ละ 2 ครั# ง รวมทั#งประสานงานกบัคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทาํงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื� องที�
เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริต และใหค้าํแนะนาํตามความจาํเป็น  

 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 
คน โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั#งหมด โดยทาํหนา้ที�พิจารณาหลกัเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั#งคดัเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ� งจะนาํเสนอที�
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ประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั#งกรรมการ โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขั#นตอนในการสรรหากรรมการให้
ทราบ รวมทั#งทาํหน้าที�พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงเพื�อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็น
ผูอ้นุมติั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนตอ้งเป็น
กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการ
บริษทัและไดรั้บการแต่งตั#งใหม่ได ้มีหน้าที�สอบทานให้บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถ้วน และจดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั และสอบทานการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ที�และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีสํานกัตรวจสอบ
ของบริษทัรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบติั รวมทั#งพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั#ง 
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และที�ปรึกษาเป็นประจาํ  

 
5.3 บทบาทหน้าทีBและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ดาํเนินกิจการของบริษทั และกาํกบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายภายใตน้โยบาย
การกาํกับดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นของบริษทั โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
ซื�อสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมที�ดี ระมดัระวงั รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ�าเสมอและ
คณะกรรมการยงัมีหนา้ที� ดงัต่อไปนี#   

1. เพื�อความโปร่งใส ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการของบริษทัจะรายงานส่วนไดส่้วนเสียของ
ตนหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย ต่อบริษทัซึ� งสามารถตรวจสอบได ้ 

2. เพื�อให้การดําเนินกิจการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนด
วิสัยทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และทิศทางการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและการต่อตา้นการทุจริตตลอดจนกาํกบัดูแลการดาํเนินการให้
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บรรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้อีกทั#งประเมินผลและปรับปรุงเพื�อความมีประสิทธิภาพของ
การดาํเนินกิจการ  

3. กาํหนดนโยบายบริหารความเสี� ยงและพิจารณาถึงปัจจยัความเสี� ยงที�สําคญัอนัอาจเกิดขึ# น 
กาํหนดแนวทางในการจดัการความเสี�ยงดงักล่าว และติดตามผลการดาํเนินงานตามแนวทาง
ป้องกนัความเสี�ยงนั#น  

4. พิจารณาและอนุมติัผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของบริษทั เทียบกบัแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะต่อไปของปี  

5. พิจารณาและอนุมติัการทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบที�สําคญัต่อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี# สิน การทาํธุรกิจและชื�อเสียงของบริษทั  

6. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที�มีความน่าเชื�อถือรวมทั#งดูแล
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงไวใ้นรายงานประจาํปี  

7. พิจารณาและอนุมติัการเปลี�ยนนโยบาย และวิธีปฏิบติัที�มีนยัสําคญัเกี�ยวกบัการบญัชี การเก็บ
รักษาเงิน และระบบการควบคุมทางการเงิน  

8. พิจารณาแต่งตั#งและกาํหนดอาํนาจหน้าที�แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ เพื�อการดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้  

9. พิจารณาแต่งตั#งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
รวมทั# งกําหนดอาํนาจอนุมัติที�มอบอาํนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ขอาํนาจดงักล่าวเพื�อความเหมาะสม  

10. จดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหมาะสม  
11. ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นตลอดจนแนวทาง

ปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งของบริษทัที�ไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและ
การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั# ง  

12. จดัให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งเพื�อเตรียมพร้อมเมื�อเกิดกรณีที�ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ 

13. ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจและติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรม
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของบริษทัที�ไดจ้ดัทาํขึ#นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

14. จดัใหมี้แนวทางดาํเนินการที�ชดัเจนกบัผูที้�ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง 
เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางสํานัก
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ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพื�อสั�งการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลตาม
กระบวนการที�บริษทักาํหนดไวแ้ละรายงานต่อคณะกรรมการ  

15. กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที�จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทั
ย่อย เพื�อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ ให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  

บริษทัจดัให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละหก ครั# ง และอาจจดัให้มีการประชุม
พิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในรายงาน
ประจาํปี ทั#งนี# กรรมการตอ้งมาประชุมอยา่งนอ้ยกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั#งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
โดยวาระการประชุมที�สาํคญัประกอบดว้ย การใหค้วามรู้และรายงานผลการทาํงานของแต่ละหน่วยงานของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย พิจารณาแผนการดาํเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส งบประมาณประจาํปี ความ
คืบหน้าของการลงทุนต่างๆ ของบริษทั รวมทั#งนโยบายที�สําคญั ทั#งนี#  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการแต่
ละคนมีอิสระที�จะเสนอเรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม  
 บริษทัไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมกบัระเบียบวาระการประชุม และเอกสารขอ้มูลประกอบการ
ประชุมที�ชดัเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อน
การประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ทั#งนี# ในการพิจารณาเรื�อง
หนึ� งเรื� องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ขอให้ฝ่ายบริหารชี# แจงขอ้มูลรายละเอียด
เพิ�มเติม ตลอดจนจดัหาที�ปรึกษาหรือผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้าย 
 ในระหวา่งการประชุมมีการจดัสรรเวลาให้กบัผูบ้ริหารในการนาํเสนอขอ้มูลอยา่งเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการบริษทัที�จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ� งเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม และกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา
โดยนยัสาํคญั ตอ้งออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพิจารณาเรื�องดงักล่าว 
 คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเชิญผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรงและเพื�อมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน  
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�กรรมการบริษัทจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั# ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี#ยงัใหก้ารสนบัสนุนในการจดัประชุม และ
เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�มีความถูกตอ้ง ชดัเจนทั#งผลการประชุมและความเห็น
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ของกรรมการ รายงานการประชุมจะถูกจดัเก็บไวที้�เลขานุการบริษทัและพร้อมสําหรับการตรวจสอบจาก
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  
 

5.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 
โดยการเปรียบเทียบสิ�งที�เกิดขึ#นจริงกบัเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้ห้ทราบอยา่งสมํ�าเสมอ พร้อมทั#งรายงานทั#ง
การเงิน ความคืบหน้าของการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปตาม
เป้าหมาย นโยบายที�วางไว ้และหากไม่เป็นไปตามนั# น คณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีการแก้ไข 
ปรับปรุง และดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการแกไ้ขสถานการณ์นั#น พร้อมทั#งการพฒันาเรื�องนั#นอยา่งต่อเนื�อง  
 อีกทั#งคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดับสูงลงไป
ตามลาํดบั โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที�เชื�อมโยงกบัแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี 
เพื�อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที�เหมาะสม  

นอกจากนี#  บริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครั# ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื�อช่วยให้กรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื�อช่วยในการปรับปรุงแก้ไข โดยหลักเกณฑ์ ขั#นตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  
 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษทัได้กาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ
และผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั#น 
บริษทัพิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั และมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ใน
ระดบัที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการและผูบ้ริหารที�มีคุณภาพไวไ้ด ้ 
 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การอบรม และใหค้วามรู้เกี�ยวกบัองคก์รเบื#องตน้ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และเลขานุการบริษทั ที�เขา้ใหม่ เพื�อทาํความเขา้ใจงาน บทบาท หน้าที�ที�ตอ้งรับผิดชอบ ตลอดจนมีการให้
ความรู้กบักรรมการ  ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั อย่างต่อเนื�อง โดยครอบคลุมทุกดา้นเพื�อการปฏิบติั
หน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ อนัเหมาะสมต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพฒันา
บริษทัอยา่งย ั�งยนื   
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 ทั#งนี#  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร รายงานถึง
แผนพฒันาและสืบทอดงานเป็นประจาํ เพื�อทราบ เพื�อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงให้มี
ความพร้อมตามแผนสืบทอดตาํแหน่ง  
 

5.8 รายงานคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลาตลอดจนการจดัทาํรายงานการเงินประจาํปี เป็นการ
จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีที�รองรับทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัสมํ�าเสมอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยแสดงควบคู่กนัไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงาน
ประจาํปี เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อรายงานงบการเงินวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหนา้ที�กาํกบัดูแล และสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ มี
การเปิดเผยข้อมูลของบริษทัในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
 

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรืBองการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและ

การตรวจสอบภายใน 

6.1 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าที�สําคญั ที�จะป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทาํที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ� งนอกจากจะตอ้งกระทาํตามขอ้บงัคบัของบริษทัและหลกัเกณฑ์ตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิบติัในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของบริษทั สําหรับกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ซึ� งไม่พึง
ปฏิบติัตนในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ครอบครัว และผูอ้ยูภ่ายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไม่ทาํธุรกรรมใดๆ ที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะด้วยการกระทาํของตนเอง หรือร่วมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิ้ดเพื�อหลีกเลี�ยงความไม่เหมาะสมที�อาจเกิดขึ#นดงักล่าว ทั#งนี#คณะกรรมการได้
กาํกบัให้มีการปฏิบติัตามคู่มือฯ โดยกาํหนดให้มีการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือ
บุคคลอื�นใด ที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 แต่หากในกรณีที�จาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั#น คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การทาํรายการนั#นมี
ความโปร่งใส เที�ยงธรรมเสมอเหมือนการทาํรายการกับบุคคลภายนอก ทั#งนี# กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
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พนกังานที�มีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนั#น ตอ้งงดเวน้การให้ความเห็น และงดเวน้การออกเสียงลงมติ หรือ
ออกจากที�ประชุม  
 อีกทั#งคณะกรรมการบริษทัจะมีการพิจารณาแนวทางในการปฏิบติันั#น เพื�อการปรับปรุงแกไ้ขให้
เกิดความเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจโดยไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจนาํมาซึ� งความ
เสียหายต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั#งมีการกาํหนดบทลงโทษที�ชดัเจนสําหรับกรณีที�ผูบ้ริหารหรือ
พนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน  
 

6.2 การดูแลเรืBองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดเรื�องการดูแลการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้
พึงปฏิบติัในการทาํงานของบริษทั โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทันาํขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อการซื#อขายหลกัทรัพย ์หรือส่งขอ้มูลดงักล่าว ให้ผูอื้�นเพื�อการซื#อขายหลกัทรัพย ์
ทั# งนี# การกระทาํดังกล่าวเป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัที�เกี�ยวข้อง ของ
หน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที�ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลบริษทั โดยผูมี้หนา้ที�นาํขอ้มูลภายในดงักล่าวไปใช ้
ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูอื้�นไดย้ิน ลอบฟัง ดกัฟัง หรือบนัทึกเสียง อีกทั#งไม่ควรสนทนาในที�สาธารณะผ่าน
เครื�องมือสื�อสาร หรือสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ดอนันาํไปสู่การเปิดเผยต่อผูอื้�นได ้ 
ซึ� งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวมได้ ทั# งนี#  บริษทั ได้กาํหนดให้กรรมการทุกคนและ
ผูบ้ริหารที�มีหนา้ที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฏหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยให้มี
การเปิดเผยในรายงานประจาํปี  

 
6.3 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัที�ครอบคลุม
ทุกดา้น ทั#งทางดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง และกาํหนดใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจเพื�อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิ
ชอบ โดยไดก้าํหนดอาํนาจดาํเนินการและอนุมติัของผูบ้ริหาร พนกังานบริษทั จดัให้มีการกาํหนดลาํดบัชั#น
ของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานไวใ้นคู่มือแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของ
บริษทั ซึ� งตอ้งมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และมีสํานกัตรวจสอบที�เป็นอิสระทาํการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน เพื�อประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลทั#ง
การปฏิบติังานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งทาํหนา้ที�
กาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานของสํานกัตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที�ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความ
เชี�ยวชาญเยี�ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดบัสากลทั#งมาตรฐานสากลดา้นการ
ตรวจสอบภายในและมาตรฐานด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรสํานกัตรวจสอบ ซึ� งไดก้าํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน อาํนาจ 
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และหนา้ที�ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาํเนินงานการปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจนและมี
การทบทวนเป็นประจาํทุกปี นอกจากนี#คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม และรายงานผลของการสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที� 
 

7. การบริหารความเสีBยง 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัอย่างครอบคลุม 
โดยจดัทาํนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี� ยงเพื�อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี� ยง  ซึ� ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเป็นเจา้ของความเสี�ยง โดยมีหน้าที�ความรับผิดชอบใน 
การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบที�อาจมีต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัท และหามาตรการในการจํากัด ป้องกัน และควบคุมความเสี� ยงเหล่านั# น เพื�อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษทั  ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี�ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจยัของความเสี�ยงที�อาจเปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา แลว้รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ ทั#งนี#  บริษทั ไดมี้การทบทวนนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเสี�ยงอยา่งนอ้ยปีละครั# ง และจดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนให้การบริหาร
ความเสี�ยงมีประสิทธิภาพยิ�งขึ#น 
 

8. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

เพื�อใหก้ารทาํงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ 
และคุณธรรม บริษทัได้จดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทาํงานขึ#น เพื�อให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลงนามรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบั และ
ระเบียบของบริษทั เพื�อเป็นการช่วยธาํรงไวซึ้� งชื�อเสียงที�ดี และความภาคภูมิใจของพนกังาน อนัจะนาํไปสู่
การเป็นองคก์รที�มีระบบการกาํกบัดูแลที�ดี โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดใ้ช้หลกัจริยธรรม
ตามคู่มือนั#นอยา่งสมํ�าเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลกัประจาํใจในการทาํงาน  
 นอกจากนี#  บริษัทยงัได้ตั# งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
คณะทาํงานดําเนินการเกี�ยวกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงาน เพื�อการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ จดัฝึกอบรม รณรงคแ์ละสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั ติดตามประเมินผลการปฏิบติั
ตามคู่มืออย่างสมํ� าเสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือต่อ
คณะกรรมการบริษทั   
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9. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัBน 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเล็งเห็นถึงผลกระทบที�จะ
เกิดจากการทุจริตในองคก์ร ซึ� งจะส่งผลกบัสังคมและประเทศชาติ  และเพื�อแสดงถึงความมุ่งมั�นที�จะต่อตา้น
การทุจริต บริษทัจึงไดแ้สดงเจตนารมยแ์ละเขา้ร่วมเป็นหนึ� งในแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต 
 บริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น  และแนวปฏิบติัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ แนว
ปฏิบัติสําหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื�อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงิน
สนับสนุน แนวปฏิบติัในการให้/รับ ของขวญั ของชําร่วย และการรับรอง เพื�อให้คณะกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบั รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน โดยบริษทั
จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํใดใดที�อาจนาํไปสู่การทุจริต แมว้่าการกระทาํนั#นจะเป็นการเอื#อประโยชน์แก่
บริษทัก็ตาม      
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี�ยงดา้นการทุจริต มีการทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบติัต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง มีการจดัทาํและสร้างความตระหนกัเรื�องการต่อตา้นการทุจริตแก่พนกังาน
ทุกระดบั มีการสื�อสารขอ้มูลเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตตลอดเวลาทั#งภายในและภายนอกองคก์ร จดัให้มี
การอบรมพนกังานเขา้ใหม่และการอบรมประจาํปี มีช่องทางการแจง้เบาะแสการทุจริต ตลอดจนจดัให้มีการ
รายงานผลการปฏิบติังานในเรื�องการต่อตา้นการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
 


