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นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี 

(Corporate Governance) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน 
ก.ล.ต.") และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนิน
ธุรกิจและกำรพฒันำระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่มีอยู่ใหด้ีย่ิงขึน้ เพ่ือกำรเติบโตทำงธุรกิจท่ีดีอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
และสนับสนุนใหเ้กิดควำมโปร่งใส ซึ่งหลกักำรดงักล่ำวไม่เพียงแต่เป็นกำรสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน 
หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยเท่ำนัน้ แตย่งัสำมำรถสรำ้งคณุประโยชนแ์ละผลกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดีใหแ้ก่บริษัทฯ และสรำ้ง
ประโยชนโ์ดยรวมตอ่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทฯ   

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัตอ่สิทธิผูถื้อหุน้และควำมรบัผิดชอบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของ
บริษัทฯ อย่ำงตอ่เน่ือง กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียม กำรค ำนงึถงึบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มลู
และควำมโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีและกำรปฏิบัติตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย ดงันัน้ คณะกรรมกำร
บริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหม้ีกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่
โครงสรำ้ง บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท จนถงึหลกักำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำร
อย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยอำศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
บริหำรองคก์รท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำม เป็นธรรมและค ำนึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยสำระส ำคญัของนโยบำยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกั
ปฏิบตัิดงันี ้

1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่
กจิการอย่างยั่งยนื 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ใจและตระหนกัถงึบทบำทควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำ ซึง่ตอ้งก ำกบัดแูลใหอ้งคก์ร
มีกำรบริหำรจดักำรที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึงกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย กำรก ำหนดกลยุทธ ์นโยบำย
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรพัยำกรส ำคญั เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย กำรติดตำม 
ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยตำ่งๆ รวมถึงนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและนโยบำยควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืนเพ่ือสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
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เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สีย บรรลุผลส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสำมำรถปรบัตวัได้
ภำยใตปั้จจยักำรเปลี่ยนแปลง 

1.3 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดช อบ 
(Accountability and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุริตตอ่องคก์ร (Duty of Loyalty) 
เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เป็นส ำคญั รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั 
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบำยหรือแนวทำงท่ีไดก้ ำหนดไวข้องบริษัทฯ 
โดยตอ้งจัดให้มีกลไกอย่ำงเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบำยต่ำงๆ ของ
บริษัทฯ เช่น นโยบำยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) นโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่ น (Anti-Corruption Policy) อ ำนำจอนุมัติ  (Delegation of Authority) เป็นต้น รวมทั้งมี
กระบวนกำรอนุมตัิกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั เช่น กำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส ำคัญ กำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน และกำรจ่ำยเงิน     
ปันผล เป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เขำ้ใจบทบำท ขอบเขตหนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้
ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยและฝ่ำยจัดกำรอย่ำง
ชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลใหป้ฏิบัติหนำ้ท่ีตำมท่ีไดร้บัมอบหมำย โดยมีกำรก ำหนดกฎบัตรต่ำงๆ ของ
คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร และจดัใหม้ีกำรทบทวนกฎบัตรดงักล่ำว
เป็นประจ ำ อย่ำงนอ้ยปีละครัง้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงของบริษัทฯ 

2. ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงย่ิงต่อกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจขององคก์รใหส้ำมำรถเติบโตคูก่บัสงัคมดว้ยควำมยั่งยืน สรำ้งคณุคำ่และเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร ลกูคำ้ 
คู่คำ้ พนักงำน ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมกำรสื่อสำร และเสริมสรำ้งให้
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทกุ
ระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีอยู่ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.2 วัตถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธ์ทำงธุรกิจทั้งประจ ำปีและระยะยำว จะตอ้งสอดคลอ้งกับกำรบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร สภำพแวดลอ้ม ปัจจยั และควำมเสี่ยงตำ่งๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั นอกจำกนี ้
จะตอ้งตระหนกัถงึควำมเสี่ยงของกำรตัง้เป้ำหมำยท่ีอำจน ำไปสูก่ำรประพฤติท่ีผิดกฎหมำยหรือขำดจริยธรรม 
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(unethical conduct) ตลอดจนก ำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และ
แผนงำนใหท้ั่วทัง้องคก์ร 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีม่ีประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำร
ก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งในเรื่ององคป์ระกอบ คุณสมบัติ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ ์จ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกับธุรกิจ สดัส่วนกรรมกำรอิสระ เพ่ือใหม้ีควำมเหมำะสมตำม
ควำมจ ำเป็นตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว ้โดยแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถสรุป
ไดโ้ดยสงัเขปดงันี ้

3.1.1 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 
ปี ทัง้นีก้รรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลือกตัง้ใหมจ่ำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ได  ้

3.1.2 กรรมกำรของบริษัทฯ จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3.1.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ยกึ่งหนึ่งของกรรมกำรจ ำนวนทั้งหมด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคมุของผูบ้ริหำร ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ และตอ้งไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดเ้สียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีก
ทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
และมีขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบตำมท่ีกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนด 

3.1.4 กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ มีหนำ้ท่ีรำยงำนขอ้มูลกำรเป็นกรรมกำรผูบ้ริหำร ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมในบริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น กำรเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดักำรในหำ้งหุน้ส่วน
สำมญั หรือกำรเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดควำมรบัผิด ใหบ้ริษัทฯ 
ทรำบตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

3.1.5 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทไวอ้ย่ำงชดัเจนใน
กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้รำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกบัองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ กำรแต่งตัง้ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพน้จำกต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร
บริษัท 

3.1.6 คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรท่ีมี
ควำมหลำกหลำย และขอ้มลูกรรมกำร อำทิ อำย ุประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณ ์สดัสว่นกำรถือหุน้ 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ใน
รำยงำนประจ ำปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ 
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3.1.7 คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทฯ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และ
ท ำหนำ้ท่ีอื่นตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดแูลใหม้ั่นใจว่ำองคป์ระกอบ
และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเอือ้ต่อกำรใชด้ลุพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ ทัง้นี ้ในกรณี
ท่ีผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระหนึ่ ง
ท่ำนเพ่ือร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน โดย
บริษัทฯ มีกำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯและฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้
เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของแต่ละต ำแหน่ง เพ่ือใหม้ีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ สำมำรถสอบทำนกำร
บริหำรงำน และใหก้ำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปรง่ใส ดงันี  ้

คณะกรรมการบริษัท: มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำง นโยบำยและกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือ
สรำ้งผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชนส์ูงสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้มีหนำ้ท่ีส  ำคญัในกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและ กลยทุธท่ี์ก ำหนดไว ้และ
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

ฝ่ายบริหาร: มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรใหบ้รรลผุลส ำเร็จและสอดคลอ้งกับทิศทำง นโยบำย 
และกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้ตลอดจนท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรงำน
ประจ ำวนั และธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

ประธานกรรมการ: เป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลและสนบัสนุนกำร
ปฏิบตัิหนำ้ท่ีของกรรมกำรของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ฯลฯ ตำมท่ีไดก้ลำ่วแลว้
ในขอ้ 1. 

ประธานกรรมการบริหาร : มีอ  ำนำจในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของ 
คณะกรรมกำรบริหำรภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมกำรบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เป็นหัวหน้ำและผู้น  ำคณะผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทใหท้ ำหนำ้ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำมแผนและ
งบประมำณท่ีไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สุจริต และรกัษำผลประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ รวมถึงไม่ท ำกำรใดท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะท่ีขัดแยง้กบั
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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3.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกบัดแูลใหก้ำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรแต่ละคณะมีกระบวนกำรท่ีโปรง่ใส
และชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบท่ีก ำหนดไว ้ 

3.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอ  ำนำจพิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ดงันัน้ ในกำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรตอ่
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำใหโ้ครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม
กบัควำมรบัผิดชอบ จูงใจใหค้ณะกรรมกำรบริษัทน ำพำองคก์รใหด้  ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว  

3.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกับดูแลใหก้รรมกำรทุกท่ำนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีและจดัสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ 

3.6 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำย และกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีควำมเขำ้ใจ
ถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.7 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยจดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ว่ำไดด้  ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) หรือไม่ เพ่ือปรับปรุงกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเพ่ือทบทวนปัญหำและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ โดยผล
กำรประเมินจะถกูน ำไปใชส้  ำหรบักำรพฒันำกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีตอ่ไปดว้ย  

บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Self-Assessment) ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยปรับปรุงให้เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัท 
ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ชดุดงันี ้

1) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย (รำยคณะ) 

2) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) 

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมิน ครอบคลมุประเดน็ส ำคญั ดงันี ้ 

1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย 

2) กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย 

4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยบริหำร กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

วิธีกำรใหค้ะแนน ในแตล่ะหวัขอ้ประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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0 = ไมเ่ห็นดว้ยอย่ำงย่ิง หรือ ไมม่ีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

1 = ไมเ่ห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็นอ้ย  

2 = เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

3 = เห็นดว้ยคอ่นขำ้งมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ดี 

4 = เห็นดว้ยอย่ำงมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดีเย่ียม 

ขัน้ตอนกำรประเมิน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนมุตัิ 
และเลขำนุกำรของบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินดงักล่ำวใหก้รรมกำรทุกท่ำนประเมินทุกสิน้ปี จำกนัน้จะ
น ำมำประมวลผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละปีและรำยงำนผลกำร
ประเมินใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ รวมทัง้หำรือถงึแนวทำงในกำรพฒันำตอ่ไป 

3.8 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกับดูแลใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับบทบำทหน้ำท่ี 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุ
ท่ำนไดร้บักำรเสริมสรำ้งทกัษะและควำมรูส้  ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.9 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำม
เรียบรอ้ย สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็น และแต่งตัง้เลขำนุกำรของบริษัทฯ ท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณท่ี์
จ ำเป็นและเหมำะสมตอ่กำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.10 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะแตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำร
ชุดย่อยส ำหรบัท ำหนำ้ท่ีพิเศษเพ่ือเสริมสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรชดุย่อย
แต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรบริษัทและมีหนำ้ท่ีตำมท่ีไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดงันี ้

3.10.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพ่ือท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนำ้ท่ีในกำรสอบ
ทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรพิจำรณำคดัเลือก
ผูส้อบบญัชี กำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ และกำรจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น
ตน้ ทัง้นี ้ตำมท่ีปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3.10.2 คณะกรรมกำรบริหำร 

เพ่ือท ำหน้ำท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหน้ำท่ีในกำร
บริหำรงำนในเรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติและงำนบริหำรของบริษัทฯ กลั่นกรองนโยบำย 
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ กำร
ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตัิ และ/หรือใหค้วำมเห็นชอบ รวมถึงกำรตรวจและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เป็นตน้ ทั้งนี ้ตำมท่ี
ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร 

3.10.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (หรือคณะท ำงำน หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ มอบหมำย ในกรณีท่ีอยู่ระหวำ่งกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน) 

เพ่ือท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ท่ีคดัเลือกบคุคล
ท่ีสมควรไดร้บักำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรรำยใหม่หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงและผูม้ีอ  ำนำจในกำร
จดักำร โดยใหม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรสรรหำและคดัเลือกอย่ำงมีหลกัเกณฑแ์ละควำม
โปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
นอกจำกนีย้ังมีหน้ำท่ีพิจำรณำแนวทำงและก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร
ระดบัสงูและผูม้ีอ  ำนำจในกำรจดักำร โดยใหม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี ้ ตำมท่ีปรำกฏในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

3.10.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (หรือคณะท ำงำน หรือบคุคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย ใน
กรณีท่ีอยู่ระหวำ่งกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 

เพ่ือท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ท่ีในกำรก ำหนด
นโยบำย กลยุทธใ์นกำรจดักำร และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ติดตำมเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบ รวมทัง้กำรจดักำรควำมเสี่ยงใน
ระดบั องคก์รของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอเหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ ์เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมท่ี
ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.10.5 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  (หรือคณะท ำงำน หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำย ในกรณีท่ีอยู่ระหวำ่งกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน) 

เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตำ่งๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึง่รวมถงึหนำ้ท่ีในกำรก ำหนด
แนวทำงและแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบันโยบำย 
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รวมถงึกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน
ไดม้ีกำรผลกัดนัใหน้ ำไปสู่กำรปฏิบตัิ ทัง้นี ้ตำมท่ีปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

3.11 คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุด
ย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำและ
รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำมีกำรสรรหำและพฒันำประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และผูบ้ริหำรระดบัสงูท่ีมีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และคณุลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่
เป้ำหมำย 

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรก ำกบัดแูลใหม้ีกำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม 

4.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของกิจกำรและอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร เพ่ือมิใหเ้ป็น
อปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่อำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรควบคมุกิจกำรอย่ำงเหมำะสม 

4.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะติดตำมดแูลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และ
แรงจงูใจท่ีเหมำะสม 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจ ควบคู่ไป
กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม โดยจะสง่เสริมกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมคณุค่ำใหบ้ริษัทฯ ตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและ
พัฒนำสินคำ้และบริกำร กำรวิเครำะห ์กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำร
รว่มมือกบัคูค่ำ้ 

5.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะติดตำมดูแลใหฝ่้ำยบริหำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำทุกฝ่ำยขององคก์รได้
ด  ำเนินกำรสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัและแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของกิจกำร และค ำนึง
บทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีกลไกท่ีท ำใหม้ั่นใจว่ำ
กิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสิทธิของผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทำงใหท้กุภำคส่วนในองคก์รสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
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ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) กฎบัตร และจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of Conduct) 
และจะเปิดเผยขอ้มลูส  ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งและจ ำเป็นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียเหลำ่นัน้ไดร้บัทรำบอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือ
ไดแ้ละทนัเวลำ 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งตระหนักถึงควำมส ำคัญของบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและปฏิบัติต่อ 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ พนักงำน ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ สำธำรณะและสงัคมโดยรวมอย่ำง
โปรง่ใส เหมำะสม เสมอภำคและเป็นธรรม และจะก ำหนดแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียซึง่รวมถงึ 

5.2.1 ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และนกัวิเครำะห ์  

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทุกรำยอย่ำงเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนทุกคนมีควำมตัง้ใจปฏิบัติหนำ้ท่ีดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต และด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำม
โปรง่ใสและเป็นธรรม ยดึถือผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ไมด่  ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะ
ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ไมใ่ชข้อ้มลูภำยในเพ่ือแสวงหำผลประโยชนใ์หต้นเอง
และพวกพอ้ง รวมทัง้ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภำยนอก  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังตระหนกัและ
เคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึงผู้ลงทุนและนักวิเครำะห ์ในกำรรับทรำบข้อมูลท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงครบถ้วนและสม ่ำเสมอ โดยได้สื่อสำรผลกำร
ด ำเนินงำนและขอ้มลูที่จ  ำเป็นผ่ำนกิจกรรมตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.2.2 พนกังำน 

พนักงำนเป็นทรพัยำกรอนัมีค่ำสงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนและสวสัดิกำรสงัคมอย่ำงเคร่งครดั และมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมใหพ้นกังำนทุก
คนมีทศันคติท่ีดี มีส  ำนกึในหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ มีควำมภำคภมูิใจและเช่ือมั่นในองคก์ร และ
มุ่งเนน้กำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังส่งเสริมใหพ้นักงำนเขำ้รบักำรอบรมในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อกำรท ำงำน ใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลรกัษำสขุภำพโดยจดัใหม้ีกำร
ตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่พนกังำนทุกคน ส่งเสริมเรื่องควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำร
ท ำงำน รวมถึงจัดให้มีค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรท่ีเพียงพอเหมำะสม ทั้งนี ้ กำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของพนักงำนจะประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงเป็นธรรม 
และสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว เทียบเคียงไดก้ับ
อตุสำหกรรมเดียวกนั  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ืองและ
ค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั รวมทัง้เปิดโอกำสใหพ้นกังำนรอ้งเรียนกรณีพนกังำนไมไ่ดร้บั
ควำมเป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตูร้บัควำมคิดเห็น หรือผ่ำนหน่วยงำนฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลท่ี
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รับเรื่อง เป็นตน้ บริษัทฯ มีหน้ำท่ีดูแลจัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภัย ถูก
สขุลกัษณะและเอือ้ตอ่กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล  

5.2.3 ลกูคำ้ 

สรำ้งควำมสมัพันธแ์ละควำมร่วมมือในระยะยำวกับลกูคำ้ โดยยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจริต  ควำม
เช่ือถือและไวว้ำงใจซึง่กนัและกนั บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้ของ
บริษัทฯ ดว้ยกำรรบัผิดชอบ เอำใจใส ่และใหค้วำมส ำคญัตอ่ปัญหำและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป็น
อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคนปฏิบตัิตำมมำตรกำรตำมนโยบำยนี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำ
บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรน ำเสนอและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ และไม่หยุดกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑใ์หมท่ี่มีประสิทธิภำพแก่ลกูคำ้ 

5.2.4 เจำ้หนี ้

สรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจำ้หนี ้โดยยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์จุริต ควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจ
ซึง่กนัและกนั และมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ เอำใจใส ่และใหค้วำมส ำคญัตอ่เง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำขอ้ตกลง
ไวก้บัเจำ้หนีอ้ย่ำงดีท่ีสดุ 

5.2.5 คูค่ำ้ 

ปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและมีควำมเท่ำเทียมกนั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เหมำะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่ำย มีกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และเป็นคูค่ำ้
ในระยะยำวกับบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเลือกท ำธุรกิจกับคู่คำ้จำกเง่ือนไขต่ำงๆ เช่น เง่ือนไขดำ้น
รำคำ คุณภำพ กำรควบคุมและป้องกันสิ่งแวดลอ้ม ควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคนิค กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ควำมน่ำไวว้ำงใจ และยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตอ้ง นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิงำนและด ำเนิน
ธุรกิจกับลูกคำ้ของบริษัทฯ โดยยึดหลกัจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตำมสญัญำ ขอ้ตกลง และเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครดั เก็บรกัษำขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้และไม่น ำขอ้มลูดงักล่ำวไปใช้
แสวงหำผลประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมจำกคูค่ำ้ 

5.2.6 ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ จึง
ด ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิดในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงภำคธุรกิจและสังคม และให้
ควำมส ำคญักับกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม โดยส่งเสริมกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด เพ่ือช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน ตลอดจนดูแลป้องกันมิใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่คณุภำพชีวิตของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ และพนกังำนยดึมั่นปฏิบตัิตนในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรบัผิดชอบและเป็นประโยชนแ์ก่
สังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนท่ีอำศัยอยู่ใกลเ้คียงดว้ยควำมเป็นมิตร ใหค้วำม
ช่วยเหลือและสนบัสนุนพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรบัผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียมกนั และเพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  

5.2.7 คูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 

ดแูลใหบ้ริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปรง่ใสและไมส่รำ้งควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัอย่ำง
ไมเ่ป็นธรรม 

5.2.8 หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดแูลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดก้ ำหนดไว ้และสนบัสนนุ
กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรในโอกำสต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้จะยึดมั่นในกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ผลิตภัณฑท่ี์ดี มีคุณภำพมำตรฐำนและเป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงจะปฏิบัติต่อ
ภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อย่ำงมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นกฎ
บัตร จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of Conduct) และนโยบำยต่อตำ้นกำร
ทจุริตคอรร์ปัชนั 

นอกจำกนี ้จะจัดใหม้ีช่องทำงรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงควำมคิดเห็น โดยส่งไปรษณีย์มำท่ี
ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ และก ำหนดใหม้ีกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสโดยกำรไม่เปิดเผยแตจ่ะเก็บ
ขอ้มลูตำ่งๆ ของผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั โดยในเบือ้งตน้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำกำรรวบรวม
สรุปเรื่องดงักล่ำวแลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำพิสจูนห์ำขอ้เท็จจริง หำก
พบวำ่เป็นขอ้มลูที่กระทบตอ่บริษัทฯ จะตอ้งน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำตอ่ไป 

5.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรพัยำกรตลอดสำย (Value Chain) 
เพ่ือใหส้ำมำรถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยั่งยืน ทัง้นี ้ทรพัยำกรท่ีบริษัทฯ พึงค ำนึงถึงมี
อย่ำงน้อย 4 ประเภท ได้แก่ กำรเงิน (Financial Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) สังคมและ
ควำมสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชำติ (Natural Capital)  

5.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจัดใหม้ีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบั
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกิจกำร รวมทัง้ดแูลใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพ่ิม
โอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
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6. มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกบัดแูลใหม้ั่นใจวำ่บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน
ท่ีจะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 3 คน ซึ่งทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งมีคุณสมบัติและหนำ้ท่ีตำมหลกัเกณฑข์อง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ เพ่ือ
ท ำหนำ้ท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และกำรจัดท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมท่ีปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ติดตำมดูแลและจะจัดกำรควำมขัดแยง้ของผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำง 
บริษัทฯ กบัฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรใน
ทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกำสของบริษัทฯ และกำรท ำธุรกรรมกับผูท่ี้มีควำมสัมพันธเ์ก่ียวโยงกับบริษัท ฯ ใน
ลักษณะท่ีไม่สมควร รวมถึงก ำหนดแนวปฏิบัติไวใ้นกฎบัตร จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 
(Code of Conduct) และนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

6.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน โดยไดส้ื่อสำรในทุกระดบัขององคก์ร
และบุคคลภำยนอกเพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบัติไดจ้ริง และคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีโครงกำรหรือ
แนวทำงต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นักงำนทุกคน
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำกบัดแูลใหม้ีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 
และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนไวใ้นนโยบำยเก่ียวกับกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด 
(Whistle Blower) ทั้งนีจ้ะจัดให้มีกำรเปิดเผยช่องทำงในกำรรับเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น เว็บไซต ์หรือรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ 

7. รักษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัผิดชอบดแูลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญั
ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ รวมทัง้เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะติดตำมดแูลเพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
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7.3 หำกเกิดภำวะท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่กิจกำรมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทัง้นี ้
ภำยใตก้ำรค ำนงึถงึสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียและควำมสมเหตสุมผล 

7.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยจะจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎบัตร จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of 
Conduct) นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชัน กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงกำร
ปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ทั้งนี ้
อำจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรืออำจจัดท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสม
ของบริษัทฯ 

7.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำกับดูแลใหฝ่้ำยบริหำรจัดใหม้ีหน่วยงำนผูล้งทุนสมัพันธท์  ำหนำ้ท่ีสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเครำะห์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมกนัและทนัเวลำ 

7.6 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มลู ซึ่งนอกจำกกำร
เผยแพร่ขอ้มลูตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะจัดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงอื่นดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ 
พรอ้มทัง้น ำเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

7.7 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรและ
จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้
ไดร้บักำรปฏิบตัิท่ีเท่ำเทียมกนัและผูถื้อหุน้สำมำรถใชส้ิทธิพืน้ฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่ำงครบถว้น เช่น (1) สิทธิใน
กำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในกำรมีสว่นแบ่งก ำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำง
เพียงพอผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีกำรอื่นใด (4) สิทธิในกำรเขำ้รว่ม
ประชุมเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพ่ิมทุนและออกหุน้ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในกำร
ตัง้ค  ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกบัรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเรื่องอื่นใดท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชมุ
เพ่ือพิจำรณำและอนุมตัิ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหนำ้และกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ และกำรมีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบริษัทฯ โดยก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยมีสิทธิ
ออกเสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยู่และแตล่ะหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัตอ้งตระหนักและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท ำกำรใดๆ 
อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมและก ำหนดนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สิทธิผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดแูลใหม้ั่นใจวำ่ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบริษัทฯ รวมถงึ  

8.1.1 จะปกป้องและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ไดแ้ก่ สิทธิกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ สิทธิในกำรมี
ส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รบัข่ำวสำรขอ้มูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล กำร
ก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคบัหรือหนังสือบริคณหส์นธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน และกำรอนุมตัิรำยกำร
พิเศษ เป็นตน้ 

8.1.2 จะสง่เสริมและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิในเรื่องตำ่ง ๆ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ไดแ้ก่ 
สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ สิทธิในกำรส่งค ำถำมต่อท่ีประชุมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม สิทธิ ใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและตัง้ค  ำถำมตอ่ท่ีประชมุ เป็นตน้ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รำยย่อยในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ โดยส่งประวตัิและ
หนงัสือยินยอมของบุคคลดงักล่ำวไปยงัประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบียบ 
และขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

8.1.3 จะดแูลใหม้ีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ อย่ำงน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถื้อหุ้น และจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

8.1.4 จะสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ ข 
และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะส ำหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ  ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีควำมประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรลงคะแนน
เสียงโดยวิธีกำรมอบฉนัทะ โดยเสนอใหม้ีกรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

8.1.5 จะงดเวน้กำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกดัสิทธิ หรือกำรลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ในกำร
เขำ้ถึงขอ้มลูสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ และกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้ 
เช่น ไม่น ำเสนอเอกสำรท่ีมีข้อมูลส ำคัญเพ่ิมเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส  ำคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ เป็นตน้ 
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8.1.6 จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในกำรใชส้ิทธิตำ่งๆ เช่น กำรใหข้อ้มลูส  ำคญัท่ีเป็นปัจจบุนัผ่ำนทำง
เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ 

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดแูลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชส้ิทธิของตน รวมถงึ 

8.2.1 จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ีในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้และจะละเวน้กำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้ ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสใหส้ำมำรถมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบคุคลใดๆ เขำ้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

8.2.2 จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในหนงัสือเชิญประชุมและ
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้  ำเนินกำรประชุมจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประชุมและขัน้ตอนกำรออก
เสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดม้ีกำรบนัทึก กำรแจง้กฎเกณฑ ์และขัน้ตอน
กำรออกเสียงลงมติดงักลำ่วลงในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

8.2.3 จะจดักำรประชุมใหเ้หมำะสม และจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำร
ประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นได ้โดยประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ จะ
สอบถำมท่ีประชุมในแต่ละวำระ รวมทัง้จดัใหม้ีกำรบนัทกึขอ้ซกัถำมในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำร
ประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค ำชี ้แจงของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือผูบ้ริหำรลงในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

8.2.4 จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้ริหำรท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ จะไม่น ำเสนอวำระกำรประชุมเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีไม่จ ำเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพำะวำระกำร
ประชมุท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำอย่ำงเพียงพอก่อนกำรตดัสินใจ 

8.2.5 จะสนบัสนนุใหส้ง่เสริมใหน้ ำเทคโนโลยี เช่น บำรโ์คด้ บตัรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มำใชก้บักำรประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้น กำรนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุม
สำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย ำ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะจดัใหม้ีกำรเปิดเผยผล
กำรลงคะแนนไวใ้นรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และกำร
งดออกเสียงในแตล่ะวำระท่ีมีกำรลงคะแนนเสียง 

8.2.6 จะจัดใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง หรือเป็นผูน้ับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในกำรประชุม เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทฯ หรือท่ีปรกึษำกฎหมำย และเปิดเผย
ผลกำรนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่ำวใหท่ี้ประชุมทรำบพรอ้มบันทึกไวใ้นรำยงำนกำร
ประชมุดว้ย  
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8.2.7 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และเคำรพ
สิทธิของผูถื้อหุน้ จงึสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุคนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้
เป็นไปอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น รวมถงึ 

8.3.1 จะดแูลใหม้ีกำรใหข้อ้มลูเก่ียวกบั วนั เวลำ สถำนท่ี วำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีค ำชีแ้จงและเหตผุลประกอบตำมวำระ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงเพียงพอและทันเวลำส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ศกึษำขอ้มลูก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้ก่อนกำร
ประชุมผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสำรท่ีบริษัทฯ จดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้  

8.3.2 หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะดูแลให้มีกำรรวบรวมเนือ้หำกำรประชุมซึ่งประกอบดว้ย 
รำยละเอียดวำระกำรประชุม รำยช่ือกรรมกำรทัง้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและลำประชุม มติท่ีประชุม กำร
ลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผูถื้อหุน้ จดัท ำเป็น “รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้” 
เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดส่งใหต้ลำดหลักทรัพยฯ์ และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และจะเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงมติท่ีประชมุและผลกำรลงคะแนนเสียงในแตล่ะ
วำระของกำรประชมุผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8.3.3 จะส่งเสริมกำรใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้และไม่จ ำกัดสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจัดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำรสนเทศผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ลว่งหนำ้ และบริษัทฯ จะไมน่ ำเสนอเอกสำรท่ีมีขอ้มลูส  ำคญั
เพ่ิมเติมระหว่ำงกำรประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลู
ส ำคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

8.3.4 จะดูแลใหม้ีกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรและสำรสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัผ่ำน
ทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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