
 

 

 การกาํกับดูแลกิจการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดูแลกิจการทีดี ตามหลกัการทีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้มีการกําหนดนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีครอบคลมุเรืองต่างๆ ดงันี 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมนัทีจะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการทีดีของ บริษัทฯ ทงั 6 ประการ คือ 1.1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชีแจงและอธิบายการตัดสินใจนันได้ (Accountability) 1.2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าทีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเพียงพอ (Responsibility) 1.3. การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม และมีคําอธิบาย (Equitable Treatment)  1.4. ความโปร่งใสในการดําเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ ทีเกียวข้อง (Transparency)  1.5. การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพิมให้กบัองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)  1.6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม  2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีสําคญัของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสียงและวางแนวทางการบริหารจัดการทีมีความเหมาะสม รวมทังต้องดําเนินการเพือให้มนัใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีมีความน่าเชือถือ  3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ  4. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทงัในเรืองทางการเงินและทีไม่ใช่เรืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือถือได้และทันเวลา เพือให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบในเรืองการให้ข้อมลูกบันกัลงทนุและประชาชนทวัไป 5. ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ และมีช่องทางในการสือสารกบับริษัทฯ ทีเหมาะสม  6. มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารทีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาทีโปร่งใส เป็นธรรม 



 

ทงันี เพือความโปร่งใสในการดําเนินงานและเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทังเพือเป็นการเพิมความเชือมันให้กบัผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทนุทวัไป และผู้ เกียวข้องทกุฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบตัิสามารถแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี 
หมวดที  สิทธ ิของผู้ถือห ุ้น 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและสิทธิของผู้ ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทําหน้าทีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสนิใจเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสําคญัของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขนัพืนฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉนัทะ การซือขายหรือโอนหุ้น  การมีส่วนแบง่ในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพอืใช้สิทธิออกเสียง ในทีประชมุผู้ถือหุ้น เพือแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผู้สอบบญัชี และสิทธิตดัสินใจเรืองสําคญัๆ ทีอาจมีผลกระทบกบับริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรืองต่างๆ ทีส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดงันี 
1. การประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

1.1. บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 1.2. บริษัทฯ จะให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม พร้อมทงัข้อมูลประกอบการประชุมอย่างละเอียด ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ตลอดจนข้อมูลทงัหมดทีเกียวข้องกบัเรืองทีต้องตดัสินใจในทีประชมุ แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา 1.3. บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที และไม่กระทําใดๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น  1.4. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบพร้อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม ขันตอนการลงมติ รวมถึงการแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 1.5. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชือกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
2. การดาํเน ินการในวันประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

2.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้องได้ 2.2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตงักรรมการ 2.3. บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลทีเป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวสิามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ทีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชุม 2.4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคญัเพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 



 

2.5. ประธานในทีประชุมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตงัคําถามต่อทีประชมุในเรืองทีเกียวข้องกบับริษัทฯ ได้ 2.6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นยํา 
3. การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือห ุ้น 

3.1. รายงานการประชมุผู้ถือหุ้นมีการบนัทกึการชีแจงขนัตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทีประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตังประเด็น หรือซกัถาม รวมทงับนัทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทกึรายชือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการทีลาประชุมด้วย 3.2. บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นบน website ของบริษัทฯ 
4. สิทธ ิในการแต่งตงัและถอดถอนกรรมการ รวมทังการก ําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

4.1. การแต่งตงักรรมการ 4.1.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการแต่งตังเป็นกรรมการในทีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนทีจะเสนอแต่งตงัและข้อมลูทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิ 4.1.2. ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ กําหนดให้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอกีก็ได้ 4.2. การถอดถอนกรรมการ ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึงออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กงึหนงึของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 4.3. การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทังทีเป็นตัวเงินและ /หรือมิใช่ตัวเงินเพือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี รวมทัง นําเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตําแหน่งทังทีเป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพือให้ ผู้ ถือหุ้นรับทราบเป็นประจําทุกปีด้วย 
5. สิทธ ิในการอนุมัตแิต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี 

บริษัทฯ จะกําหนดให้การแต่งตังผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิโดยผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง ซงึผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้ สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกียวกับผู้สอบบัญชีทีเสนอเข้ารับการแต่งตัง สํานักงานสอบบัญชีทีสังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ



 

บญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จํานวนปีทีผู้สอบบญัชีรายนนัเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตงัรายเดิม) และค่าบริการของผู้สอบบญัชี และ/หรือ ค่าบริการอืน (ถ้ามี) ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีก่อนพิจารณาอนมุตัิ 
6. สิทธ ิในการรับส่วนแบ่งกําไร 

บริษัทฯ จะกําหนดให้การจดัสรรส่วนแบง่กําไรให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพจิารณาอนมุติั โดยผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง 
นอกจากนีตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคับบริษัทฯ กําหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครังคราวในเมือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนนั และรายงานให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” 
อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว ขึนอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมทังความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ประกอบ 

7. สิทธ ิในการไ ด้รับข้ อมูล ข่ าวสาร  ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอ แ ละทันเวลา 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนงึ ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถงึและได้รับข้อมลู ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ทีเปิดเผยอย่างเพียงพอ สมําเสมอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ 
- ช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย - เวบ็ไซต์บริษัทฯ : http://www.taokaenoi.co.th - โครงการนกัวิเคราะห์เยียมชมกิจการ (Analyst Site Visit) - การแถลงข่าวต่อสือมวลชน (Press Conference) / จดหมายข่าว (Press Release) - กิจกรรมต่างๆ ทีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

หมวดท ี 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึงรวมไปถึงสิทธิทีผู้ ถือหุ้ นพึงมีพึงได้รับ หรือเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีหลกัการดงัต่อไปนี 
- บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นทีกําหนดโดยหน่วยงานกํากบัดแูลในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกําหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั



 

นดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัทําหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทังฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม ขันตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และตังคําถามใดๆ ต่อทีประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรืองทีเสนอ โดยประธานทีประชุมมีหน้าทีจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในทีประชมุ  - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นให้ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพือแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ - ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดําเนินการประชมุโดยเรียงตามวาระทีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิมเติมวาระอนืๆ ทีไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทงันีเพอืความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ  - บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชมุทีต้องมีการลงคะแนนเสียง ทงันีเพือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทังตรวจนับคะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบนัทกึมติของทีประชมุไว้อย่างชดัเจนในรายงานการประชมุ  - บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็นรายคน - กรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ที เกียวข้อง เพือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทงันี กรรมการและผู้บริหารทีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมทีทํากบับริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดงักล่าว - กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจํา รวมทงัเปิดเผยข้อมลูในรายงานประจําปี - ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อืนในทางมิชอบ เช่น การซือขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูภายใน การนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยกบับุคคลทีเกียวข้องกบักรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 
หมวดท ี  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียและคํานึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทังภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพจิารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมังคงั ความมนัคงทางการเงินและความยังยืนของกิจการ ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผู้ มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ทีสําคัญ ได้แก่ ลูกค้า , พนกังาน , คู่ค้า , ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน , เจ้าหนี และชุมชนทีบริษัทฯ ตงัอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอืน ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานงึถึงสิทธิของ ผู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทีมีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี ทงันี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนีแล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสียงทีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มจากการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ  หรือจากการปฏิบตัิของพนกังานบริษัทฯ เกียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือ



 

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทําทีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบขันตอนและบนัทกึการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เปิดเผยซึงผู้แจ้งเบาะแส รวมทงัดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพือคุ้มครองผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัผู้แจ้งเบาะแสดงักล่าว 
1. ผู้ถือห ุ้น 

บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ถือหุ้น คํานงึถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยงัยืน และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมอย่างต่อเนือง โดยดําเนินการให้มีผลประกอบการทีดีอย่างสมําเสมอ และมีการพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนือง โดยการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบญัช ีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในทีเชือถือได้  
ทงันีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏบิตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆได้ดงันี 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัต ิต่อผู้ถ ือห ุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัดงันี 
1. ปฏิบัติหน้าทีและดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสมําเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลกัจริยธรรมและแนวทางการกํากบัดูแลกิจการทีดี 2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มันคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความซือสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพือผลประโยชน์สงูสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 3. กํากับดูแลการดําเนินงาน เพือให้มนัใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการทีถูกต้อง เหมาะสม เพือปกป้องและเพิมผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 4. จดัการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสือมค่า สญูหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เกียวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ทีเป็นความลบัและ/หรือยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบคุคลภายนอกอนัจะนํามาซึงผลเสียของบริษัทฯ 6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทังข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั สมําเสมอ ทนัเวลา ถกูต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมลูสนบัสนนุทีมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามทีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 7. ไม่ดําเนินการใดๆ ในลกัษณะซงึอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ 

 



 

2. พนักงาน 
พนกังานถือเป็นปัจจัยสําคญัสู่ความสําเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมนัสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบติังานทีเป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนกังานทีมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิมพูนความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือง พร้อมทงัส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางปฏบิตัิต่อพนกังานดังนี 
1. ปฏบิตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี และหลกัสิทธิมนษุยชน 2. การแต่งตงั โยกย้าย รวมถึงให้รางวลัและลงโทษพนักงานกระทําด้วยความสุจริตใจและตังอยู่บนพืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนกังานอย่างสมําเสมอ 4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตําแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม 5. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเหมาะสม ให้กบัพนกังานโดยเทียบเคียงกบับริษัทอืนทีอยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกนั และเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังาน เป็นต้น 6. สนบัสนุนและให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพทีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เพือความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนกังาน 7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทีดีในการทํางานเพือสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 8. จดัให้มีอปุกรณ์อํานวยความสะดวกและสวสัดิการทีเหมาะสมสําหรับลกูจ้างทีทุพพลภาพ 9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดียิงขึนและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนกังานให้มีความสุขและสามารถพึงพาตนเองอย่างยงัยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันทีจะเสนอแนะหรือกําหนดแนวทางการทํางาน และ /หรือข้อตกลงต่างๆ เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรืองร้องเรียนการกระทําความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส 11. ส่งเสริมให้พนกังานปฏบิตัิงานภายใต้วฒันธรรม และค่านิยมทีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองค์กร 12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็นธรรม ซงึอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหน้าทีการงานของพนกังาน 13. ปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัต่างๆ เกียวกับกฎหมายแรงงาน )เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง (และสวสัดิภาพของพนกังาน 

3. ลูกค้า 
บริษัทฯ มีความมุ่งมนัในการสร้างความพงึพอใจและตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพือให้ได้รับผลิตภณัฑ์และบริการที มีคณุภาพและเป็นธรรมในระดบัราคาทีเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏบิตัิต่อลูกค้าและผู้บริโภคดงันี 



 

1. ดําเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการทีดีในราคาทีเหมาะสมโดยพนกังานทีมีคณุภาพ ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีทีทนัสมยั 2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ /หรือบริการทีอาจจะเกิดขึนกับผู้ บริโภคอย่างสมําเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกําหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 3. ให้ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สําหรับการตดัสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ /หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนือหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเ ป็นเหตุให้ลกูค้าเข้าใจผิดเกียวกบัคณุภาพ ปริมาณหรือเงือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนนัๆ 4. จดัให้มีกระบวนการทีลกูค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนําสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพือทีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน /แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทงันําข้อมลูดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินค้าและการให้บริการดงักล่าวต่อไป 5. สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัทีจะเสริมสร้างและธํารงรักษาไว้ซึงความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างลูกค้ากบับริษัทฯ ให้ยงัยืนสืบไป 
4. คู่ ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี 

บริษัทฯ ยดึถือความเสมอภาคและความซือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนับนหลกัจรรยาบรรณทีดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงือนไขทีมีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทังรักษาสมัพนัธภาพทีดีกบัทกุฝ่าย 
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัต ิต่อคู่ค้า 
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยแนวทางปฏิบติัต่อคู่ค้าดงันี 
1. ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตงัอยู่บนพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็นธรรมต่อทังสองฝ่าย 2. ปฏิบตัิตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขข้อใดข้อหนึงได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใด ทีไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้า 4. ในกรณีทีมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด ทีไม่สุจริตเกิดขึน จะต้องเปิดเผยข้อมลูต่อคู่ค้า เพือร่วมกนัแก้ไขปัญหา โดยไม่ชกัช้า 5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คดักรองคู่ค้าของบริษัทฯ เชน่ ผู้ผลิต ผู้ รับจ้างต่างๆ รวมทงัสนบัสนุนการทําธุรกิจกับคู่ค้าทีดําเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมนัคงของประเทศ 7. มุ่งมนัในการรักษาสมัพนัธภาพทียงัยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาและให้ความเชือถือซงึกนัและกนั 



 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัต ิต่อคู่แข่งทางการค้า 
คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม โดยแนวทางปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าดงันี 
1. ประพฤติปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขนัทีดี และเป็นธรรม 2. ไม่กระทําโดยเจตนาเพือทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสือมเสีย โดยปราศจากซงึข้อมลูอนัอาจกล่าวอ้างได้ 3. ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิของผู้อืน หรือคู่แข่งทางการค้า 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัต ิต่อเจ้าหนี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมนัในการดําเนินธุรกิจเพือสร้างความเชือถือให้กับเจ้าหนี โดยมีแนวทางปฏิบติัต่อเจ้าหนีดงันี 
1. ปฏบิตัิตามสญัญาหรือเงอืนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด รวมถงึภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง หรือมีเหตุทําให้ผิดนัดชําระหนี ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทีเหมาะสมเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชือมนัต่อเจ้าหนี 3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมนัคงของประเทศ 4. มุ่งมนัในการรักษาสมัพนัธภาพทียงัยืนกบัเจ้าหนีและให้ความเชือถือซงึกนัและกนั 

5. ชุมชน สังคมและสงิแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม จึงมีความตระหนกั ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงัคมอยู่เสมอ บริษัทฯ ยึดมนัในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชมุชน สงัคม และสิงแวดล้อมโดยรวม รวมทงัมุ่งปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง ซงึบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบทีเกิดหรืออาจเกิดขึนกับชมุชนและสงิแวดล้อม โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบตัิต่อต่อชมุชน สิงแวดล้อม และสงัคมส่วนรวม ดงัต่อไปนี 
ในการนี บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ทีแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบาย/แนวปฏิบตัิดงักล่าว รวมทังจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจําปีหรืออาจจดัทําเป็นฉบบัแยกต่างหากจากรายงานประจําปีตามความเหมาะสม 
1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพือปลูกฝังจิตสํานึกเกียวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิงแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีบริษัทฯ จดัขนึ 



 

2. มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทีธํารงไว้ซงึขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนทีดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสมําเสมอ 3. มีส่วนร่วมในการสนบัสนนุกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการศกึษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพงึพาตนเองได้อย่างยงัยืน 4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรืองสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชมุชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพือส่งเสริมและสนบัสนนุความเป็นอยู่ทีดีขนึของคนในชุมชน 5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทําโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนือง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพือร่วมสร้างชมุชนเข็มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด 6. รณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ไม่กระทําการใดๆ ทีจะมีผลเสียหายต่อชือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 8. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมนัคงของประเทศ 9. ปฏบิตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบติัตาม ข้อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด 
หมวดท ี  การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม และเป็นประโยชน์เพือการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตดัสินใจดําเนินการใดๆ สําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีหน้าทีให้ข้อมูลแก่ผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรม ด้วยข้อมูลทีเหมาะสม ถูกต้อง เชือถือได้ ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี สือต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบตัิต่อชุมชน สิงแวดล้อม และสงัคมส่วนรวม ดงัต่อไปนี 

- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี เป็นอย่างน้อยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ 
1. วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ 2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ 3. รายชือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 4. งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน ทงัฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 5. แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 6. ข้อมูลหรือเอกสารอืนใดทีบริษัทฯ นําเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสือต่างๆ 7. โครงสร้างการถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อม 8. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 



 

9. กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทังทางตรงและทางอ้อมทีถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด และมีสิทธิออกเสียง 10. การถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดบัสูง 11. หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 12. ข้อบงัคบับริษทัฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 13. นโยบายด้านการกํากบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ 14. นโยบายด้านการบริหารความเสียง รวมถงึวิธีการจดัการความเสียงด้านต่าง ๆ 15. กฎบตัร หรือหน้าทีความรับผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเรืองทีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ 16. กฎบตัร หรือหน้าทีความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 17. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น ชือบุคคลทีสามารถให้ข้อมลูได้ หมายเลขโทรศพัท์ 
- บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพือสือสาร ให้ข้อมูล และตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ สือมวลชน และภาครัฐทีเกียวข้อง เพือให้บุคคลดงักล่าวได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส - บริษัทฯ จะจดัให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจําทุกปี - บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี - บริษัทฯ จะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพือประกอบการเปิดเผยลงการเงินทุกไตรมาส เพือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขนึกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิงขึน - บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการประชุม และจํานวนครังทีเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที รวมทังการฝึกอบรมและพฒันาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจําปี - บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทีสะท้อนถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทงัรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย 

 
หมวดท ี  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกํากบัดูแล กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนรวม 8 ท่าน และเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี



 

กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวฒุิจากหลากหลายอตุสาหกรรม ทงัด้านธุรกิจ บญัชีและการเงนิ ซงึเกียวข้องและสนบัสนนุธุรกจิของบริษัทฯ นอกจากนีแล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตังเลขานุการบริษัท เพือทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ โดยจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาในเรืองต่างๆ เพือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี และจดัให้มีคณะกรรมการบริหารเพือช่วยในการพิจารณาและกลนักรองงานเฉพาะเรืองเพือประกอบการตดัสินใจของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระเพือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที 
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบัดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติทีประชุมคณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏบิตัิทีดี โดยจะต้องพจิารณาถึงปัจจยัเสียงและวางแนวทางการบริหารจดัการทีมีความเหมาะสม รวมทงัต้องดําเนินการเพือให้มนัใจว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีมีความน่าเชือถือ เพือกํากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการดําเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจทีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรืองขึนตามความเหมาะสม เพือช่วยพิจารณากลนักรองงานทีมีความสําคญัอย่างรอบคอบ 3. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และบทบญัญัติเกียวกบัจรรยาบรรณของบริษัทฯ และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร พนักงาน รวมถึงลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ  4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องคดัเลือก กําหนดค่าตอบแทน สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสูง เฝา้สงัเกตและแก้ปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้น รวมทังการตรวจสอบทีเป็นอิสระและมีระบบการควบคุมทีเหมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิงระบบการเฝ้าสังเกตความเสียง การควบคุมการเงิน และการปฏิบตัิตามกฎหมายและในกรณีทีจําเป็นอาจเปลียนตวัผู้บริหารคนสําคญัและสอดส่องดแูลการสืบทอดงาน 5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน ยกเว้นมีเหตุอนัควรสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ และจะกําหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทกุครังเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ 



 

6. บริษัทฯ จะจัดส่งหนงัสือนดัประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งหนังสือนัดประชุมและระเบียบการประชุมให้ช้ากว่านันก็ได้ เพือให้มีข้อมูลทีครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้าเพือให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างถีถ้วนและสามารถปฏบิตัิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. กรรมการบริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที 8. กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความเป็นอสิระทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชมุ 9. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าถึงสารสนเทศทีจําเป็นเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผู้บริหารอนืทีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนด และในกรณีทีจําเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีความเห็นอสิระจากทีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ 10. กรรมการทีมีส่วนได้เสียจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดงักล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชมุทีเกียวข้อง 11. กรรมการทุกคนมีสิทธิทีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสารสําคัญอืนๆ และหากกรรมการอิสระมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอืนๆ และฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ ต้องดําเนินการเพือตอบข้อสงสัยดงักล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจะเป็นไปได้ 12. ในกรณีทีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติทีประชุม กรรมการสามารถขอให้ บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชมุ หรือยืนหนงัสือแสดงการคดัค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีการประชุมสินสดุลง 13. จดัให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการทีบนัทึกสาระและมติการประชุม รวมทงัความเห็นของกรรมการ และส่งให้กรรมการเพือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลา 7 วนัทําการ และจดัให้มีรายงานการประชมุทีถกูต้องภายใน 14 วนัตามกฎหมาย 14. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงและเพือให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จกัผู้บริหารสําหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ทังในและนอกห้องประชมุและสามารถขอรับรายงานและเอกสารทีเกียวข้องได้ 


