
การกาํกับดูแลกิจการ 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบัิตกิารกาํกับดูแลกิจการ 

บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสาํคญัในการนาํไปสูก่ารมี

ระบบบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้

ถือหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้สว่นไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการมีการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพิม่มลูค่า 

สรา้งความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว ดงันัน้ คณะกรรมการเห็น

ควรใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหค้รอบคลมุหลกัปฏิบตัแิละแนวปฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

และมีความยั่งยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ดงันี ้

 หลักปฏบัิต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยนื 

 

หลักปฏบัิต ิ1.1 

คณะกรรมการตอ้งมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผดิชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดแูลใหอ้งคก์ร

มีการบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งคลอบคลมุถึง 

1) กาํหนดกลยทุธ ์วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

2) กาํหนดนโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาํคัญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์และ

เปา้หมาย 

3) ตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

แนวปฏบัิต ิ

 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํขององคก์ร บริษัทได้

กาํหนดบทบาท อาํนาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการบรหิารจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความ

ซ่ือสัตยส์ุจริตแลว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีหนา้ท่ีกาํกับดูแลให้องคก์รมีการบริหารจัดการท่ีดี รวมทั้งจะเป็นผูก้าํหนด

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย กาํหนดกลยุทธน์โยบายการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผูจ้ัดสรรทรพัยากรสาํคัญ

เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และคอยติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ

บรษัิท  

 

 



หลักปฏบัิต ิ1.2 

ในการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลกิจการใหน้าํไปสู่ผล (governance 

outcome) อย่างนอ้ยดงันี ้

1) สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี โดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 

performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธรุกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ethical 

and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒ นาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate 

citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏบัิต ิ

บริษัทให้ความสาํคัญในการสรา้งคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีการจัดทาํจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดาํเนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็น

แนวปฏิบตัิสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการดาํเนินงาน และจะกาํกับดแูลใหมี้การส่ือสาร ใหทุ้กคนเขา้ใจ มี

กลไกเพียงพอท่ีเอือ้ใหมี้การปฏิบตัจิรงิตามนโยบาย ตดิตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิเป็นประจาํ 

โดยบริษัทไดมี้การเผยแพร่นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตา่ง 

ๆ เก่ียวกับการกาํกับดแูลกิจการ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซตผ์่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัท รวมทัง้การส่ือสารและ

เผยแพรส่าํหรบัการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม ่

 

 หลักปฏบัิต ิ1.3 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั (duty of 

care) และซ่ือสตัยส์จุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

แนวปฏบัิต ิ

บรษัิทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือคอยกาํกับดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ี

ประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง มีกลไกในการรับเร่ืองรอ้งเรียนและดาํเนินการในกรณี ท่ีมีการทุจริตคอรร์ัปชั่น เป็นตน้ รวมทั้งมี

กระบวนการอนุมตัิการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การทาํธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาํคญั 

การทาํรายการเก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของบริษัท 

ตลอดจนสรา้งความน่าเช่ือถือในการดาํเนินกิจการอนัจะทาํใหบ้รษัิทเตบิโตอย่างยั่งยืน   

 

 



หลักปฏบัิต ิ1.4  

คณะกรรมการจะตอ้งเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขต การ

มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายจดัการปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  

แนวปฏบัิต ิ

 เพ่ือให้คณะกรรมการมีความเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มถิุนายน 2560 ไดมี้มติอนุมตักิาํหนดกฎบตัรสาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ซึ่ง

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และมีการกาํหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน และดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย ไดร้บัทราบเก่ียวกับกฎบตัรดงักลา่ว รวมถึงติดตามดแูลใหมี้การปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

และไดก้าํหนดใหมี้การทบทวนกฎบตัรดังกล่าวทุกปีอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ เพ่ือจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของ

บรษัิท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี  2/2565 ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายท่ีเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการแลว้มี

ความเห็นวา่ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีกาํหนดนัน้เพียงพอตอ่การกาํกบัดแูลและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม

หลกักาํกบัดกูิจการท่ีดี 

 หลักปฏบัิต ิ2  กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย่ังยนื 

หลักปฏบัิต ิ2.1 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํหนดหรือดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือ

ความยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและ

สงัคมโดยรวม 

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการจะมีการกาํหนด วสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย ท่ีชัดเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพ่ือส่ือสารใหก้บัผู้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพ่ือใหบ้คุลากรในทกุระดบัขององคก์รยึดถือ

เป็นหลกัในการปฏิบตัหินา้ท่ีเพ่ือบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณา

ถึงความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ 

รวมทัง้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือความยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดมี้การแต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรหิารทัง้สิน้ 4 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิท ในการ

บริหารจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงาน วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักท่ีกาํหนดไวภ้ายใตก้รอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

 



หลักปฏบัิต ิ2.2 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดูแลใหม้ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั  

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการมีการทบทวนและกาํหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย

หลักของกิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ตระหนกัถึงความเส่ียงของการตัง้เปา้หมายท่ีอาจ

นาํไปสูก่ารประพฤตท่ีิผดิกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยังมีการติดตามการดาํเนินการตาม

กลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปีอยู่เสมอ เพ่ือกาํกับดแูลใหมี้การจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม

ตามแผนท่ีกาํหนด 

 ในปี 2564 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 4/2564 ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้

การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาํปีให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ

พิจารณากาํหนดงบประมาณ ประจาํปี 2565 ให้สอดคลอ้งกับแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นว่า

วิสยัทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ท่ีกาํหนดนัน้มีความเหมาะสมกับแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และบุคคลากรมี

ความเขา้ใจในเปา้หมายของบรษัิทจึงนาํไปสูผ่ลประกอบการท่ีดี 

 หลักปฏบัิต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

หลักปฏบัิต ิ3.1 

คณ ะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณ ะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด 

องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัท่ี

กาํหนดไว ้

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้าํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืององคป์ระกอบ ขนาด สดัส่วน

กรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างเหมาะสม และคาํนึงถึงคุณสมบัติท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ ทักษะ ประสบการณ์ และ

ความสามารถท่ีเป็นประโยชนแ์ละเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โครงสรา้งปัจจุบนัคณะกรรมการ

บริษัทมี 7 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน และกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บรษัิทยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

หลักปฏบัิต ิ3.2 

คณะกรรมการตอ้งเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ และการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมีอิสระ 

 



แนวปฏบัิต ิ

 บริษัทกาํหนดใหป้ระธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารจะมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไวอ้ย่างชัดเจน และเพ่ือไมใ่หค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั บริษัทจึงมีนโยบายใหป้ระธาน

กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจนใน

อาํนาจการดาํเนินงานของบริษัท (Authority Table) นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่ง

ตอ่เน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมการ

อิสระนัน้ใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่ไป คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักลา่ว 

 บรษัิทกาํหนดใหต้อ้งมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเดน็เฉพาะเร่ือง กลั่นกรองขอ้มลู และ

เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป ทั้งนี ้ บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุมและจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

 หลักปฏบัิต ิ3.3 

คณะกรรมการกาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

แนวปฏบัิต ิ

เน่ืองจากบรษัิทยงัไมมี่การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษัิทจึงเป็นผูท้าํ

หนา้ท่ีในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการของบรษัิทและกาํหนดคา่ตอบแทน เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้  

บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือ

หุน้ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงขอ้มลูของท่ีปรกึษาในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาในรายงานประจาํปี และแบบแสดง

รายการขอ้มลู 56-1 

หลักปฏบัิต ิ3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิ คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว  

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนาํเสนอขอความ

เห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้โดยคาํนึงหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของกรรมการแตล่ะคน 



3.4.2 คา่ตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ สามารถรกัษากรรมการท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมี

คณุภาพในการปฏิบตัหินา้ท่ีใหก้บัองคก์รได ้

3.4.3 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปรง่ใส และง่ายตอ่การเขา้ใจ ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน

และไมใ่ช่ตวัเงิน 

3.4.4 เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงไดก้บัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

นอกจากนี ้คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด โดยเช่ือมโยงกับ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษัทไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษัิท จะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบตัิงานผูบ้ริหารระดบัสงู 

ซึ่งรวมถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏิบตัิการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

สายงานบญัชีและการเงิน เป็นประจาํทกุปี โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้

ประเมนิผลการปฏิบตังิานและกาํหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัต ํ่ากวา่รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารลงมาตามลาํดบั  

หลักปฏบัิต ิ3.5 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํกับดแูลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

แนวปฏบัิต ิ

บรษัิทมีนโยบายใหก้รรมการทกุคนตอ้งปฏิบตัติามขอ้พงึปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะสง่เสรมิคณะกรรมการทุกคนเขา้ใจและทราบ

ถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของ

บริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย์สจุริต และคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุ้นเป็นสาํคัญ 

นอกจากนีก้รรมการบรษัิททกุคนจะตอ้งอทิุศเวลาเพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีตามความรบัผดิชอบอย่างเตม็ท่ีและเพียงพอโดยบรษัิท

ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบรษัิทแตล่ะคนเขา้รว่มประชุมไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุกรรมการบรษัิท

ทัง้หมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ขึน้ในแต่ละปี และกรรมการแตล่ะคนจะสามารถไปดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่

เกิน 5 บรษัิท 

หลักปฏบัิต ิ3.6 

คณะกรรมการจะตอ้งกาํกบัดแูลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษัิทย่อย

และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอย่างมีนัยสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกับกิจการแตล่ะแห่ง รวมทัง้บริษัทและกิจการอ่ืนท่ี

บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏบัิต ิ

 บริษัทไดมี้การกาํหนดนโยบายการลงทนุในบรษัิทย่อยและบริษัทรว่มโดยบรษัิทจะพิจารณาลงทุนในกิจการท่ีมี

วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธรุกิจเช่นเดียวกบัธรุกิจหลกัของบรษัิท หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือลงทนุในธรุกิจ

ท่ีเอือ้ประโยชนใ์หก้บับริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหมี้ความครบวงจรมากย่ิงขึน้ เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท  



นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายท่ีจะกาํกับดแูลบริษัทย่อยและบรษัิทรว่ม โดยบรษัิทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมี

คณุสมบตัแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบรหิารกิจการของบรษัิทย่อยและบรษัิท

ร่วมนั้น ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคัญและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว 

นอกจากนี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบรษัิทจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลบรษัิทย่อย และ/หรือบรษัิทรว่ม ใหบ้รหิาร

จดัการหรือดาํเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายท่ีบริษัทกาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพนิิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีอนมุตัิในเร่ืองท่ีสาํคญัของบรษัิทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุแก่บรษัิท และเพ่ือการเตบิโตอย่างยั่งยืนของบรษัิท 

หลักปฏบัิต ิ3.7 

คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหมี้การประเมนิผลการปฏิบตัหินา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมนิจะตอ้งถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปดว้ย 

แนวปฏบัิต ิ

บรษัิทมีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย โดยเป็นการประเมนิผลการ

ปฏิบตังิานของคณะกรรมแบบทัง้คณะและรายบคุคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงาน

และปัญหา เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยกาํหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการปฏิบตังิานอย่างมีหลกัเกณฑ ์

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะถกูนาํไปใชป้ระกอบการพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี  

หลักปฏบัิต ิ3.8 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาท

หนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนนุ ใหก้รรมการทุกคน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรู ้สาํหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมใหก้รรมการเขา้รว่มการสมัมนาและการอบรมตามท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ จดัขึน้ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ี และการประกอบธรุกิจของบรษัิท และบริษัทจะมีการเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมต่าง ๆ ใน

รายงานประจาํปี 

 หลักปฏบัิต ิ3.9 

คณะกรรมการจะตอ้งดูแลให้มั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการ  

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการบริษัทมีการกาํหนดการประชุมไวล้่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปีและอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิม่เติมตามความจาํเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ไดมี้การกาํหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมีการสง่หนังสือนัด



ประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม รวมทัง้ไดมี้การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บ

รายงานการประชมุท่ีผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิทพรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 นอกจากนีบ้รษัิทไดมี้การแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทเพ่ือดแูลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท และติดตามดแูลใหมี้การปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งและ

สมํ่าเสมอ และรบัผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหมี้การ

ปฏิบตัติามมตขิองท่ีประชมุดงักลา่ว รวมถึงหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ในปี 2564 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดท้บทวนโครงสรา้งปัจจบุนัของคณะกรรมการแลว้

เห็นวา่มีขนาด องคป์ระกอบ และสดัสว่นกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมกบัขนาดธรุกิจของบรษัิท และในการคดัเลือกบคุคลท่ี

จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทไดน้าํเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

พจิารณาอนมุตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้จิารณาถึงโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทและคณุสมบตัขิองกรรมการในดา้น

ตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแลว้เห็นว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชนก์บับรษัิท และบคุคลท่ีเสนอแตง่ตัง้ไมเ่ป็นผูมี้คณุสมบตัิ

ตอ้งหา้มประการใด และไมไ่ดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีสว่นแขง่ขนักบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

และในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาถึงความรบัผดิชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบรษัิท และขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดและลกัษณะของ

ธรุกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) และได้

นาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัิ 

 นอกจากนีใ้นปี 2564 ท่ีผ่านมากรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชมุโดยเฉล่ียแต่ละคนอยู่ในอัตรารอ้ยละ 

100 ของจาํนวนการประชุมทัง้หมด และในปัจจบุนักรรมการทุกคนของบรษัิทมีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนไม่

เกินกวา่ 4 แห่ง 

 หลักปฏบัิต ิ4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏบัิต ิ4.1 

คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจวา่มีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงู

ใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจาํเป็นตอ่การขบัเคล่ือนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย  

แนวปฏบัิต ิ

 บริษัทไดก้าํหนดคุณสมบัติ อาํนาจ หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดับสูงไวอ้ย่างชัดเจน และคณะกรรมการจะเป็นผู้

พิจารณาหลกัเกณฑ ์และวธีิการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล หรือเห็นชอบบุคคลท่ีถูกเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดับสูง 

นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดทาํนโยบายสืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือใหก้ารดาํเนินธรุกิจของบรษัิทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง  

 หลักปฏบัิต ิ4.2 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดแูลใหมี้การกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมนิผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบัิต ิ



คณะกรรมการบรษัิทจะดาํเนินการใหมี้การกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม โดย

คาํนึงถึงหลกัยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน และเป็นค่าตอบแทนท่ี

สามารถรกัษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทต้องการ รวมทั้งสรา้งแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

และผลการปฏิบตังิาน ความสามารถ ของผูบ้รหิารแตล่ะคน   

หลักปฏบัิต ิ4.3 

คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาและทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ และกาํกับดูแลโครงสรา้งและความสัมพันธน์ั้นไมใ่ห้เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการ

ควบคมุกิจการ 

หลักปฏบัิต ิ4.4 

คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรูท้ักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในเร่ือง ความรูท้ักษะ 

ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ มีการกําหนดให้มีโครงสร้างผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ ความรู ้

ความสามารถ และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์

พนักงานอย่างเหมาะสม ใหส้ิทธิและสวสัดิการท่ีดี เหมาะสมกับสถานะของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน แก่

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และ

ทรัพย์สิน และจัดให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญ ชา รวมทั้งสนับสนุน

กระบวนการพฒันา และเพิม่พูนทักษะความรู ้โดยจัดใหมี้การฝึกอบรมตามตาํแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบรษัิท

ตามความจาํเป็นและเหมาะสมเพ่ือเป็นการพฒันาและเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสาํหรบัการปฏิบตังิาน

ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

 



 หลักปฏบัิต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏบัิต ิ5.1 

คณะกรรมการตอ้งให้ความสาํคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกับการ

สรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีสง่เสริมการสรา้งนวตักรรมเพ่ือ

เพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ 

(business model) วธีิคดิมมุมองในการออกแบบและพฒันาการดาํเนินงาน การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน โดย

บริษัทไดค้าํนึงถึงการพฒันาคณุภาพ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การคาํนึงถึงสิง่แวดลอ้ม และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

มาโดยตลอด ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งความสมดลุระหวา่งผลกาํไรทางธรุกิจและการตอบแทนสูส่งัคม 

หลักปฏบัิต ิ5.2 

คณะกรรมการตอ้งติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

และสะท้อนอยู่ในแผนดาํเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจการ 

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถึงสทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ไมว่่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือผูมี้ส่วนได้

เสียภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือสรา้งความเขา้ใจอันดีและการรว่มมือกนัระหวา่งบริษัท และผูมี้สว่นไดเ้สีย อันจะเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธรุกิจและสรา้งความเช่ือมั่น รวมทัง้เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทในระยะยาว บรษัิทจึงไดมี้การ

กาํหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิดงันี ้ 

• ผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองคก์รให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ

ตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหก้บัผูถื้อหุน้และเพ่ือเพิ่มมลูคา่ของบริษัท และสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั

ผลตอบแทนสูงสดุ โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 

ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุรติ หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีจะเขา้ขา่ยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• พนกังาน 

บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัของพนักงานทุกคนในบริษัทซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษัทสามารถ

พฒันาการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรูค้วามสามารถ และ

ทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนปลกูฝังทัศนคติและจิตสาํนึกท่ีดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแตล่ะคนและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

เดียวกัน ทัง้นี ้บริษัทไดถื้อปฏิบตัิตอ่พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  และใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

ตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแตล่ะคน และสวสัดกิารท่ีเหมาะสม 



• คูค่า้ และ/หรือ เจา้หนี ้

บริษัทไดป้ฏิบัตติ่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ไม่เอารดัเอา

เปรียบ รกัษาผลประโยชนร์ว่มกบัคูค่า้และเจา้หนี ้รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ ตลอดจนปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสญัญาท่ีทาํรว่มกนัอย่างเครง่ครดั เพ่ือพฒันาความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ี

ก่อใหเ้กิดประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย 

• ลกูคา้ 

บรษัิทเอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้โดยเนน้การจดัหาสนิคา้ และ/หรือผลติสนิคา้ท่ีมีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน 

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น การรกัษาความลบัของลกูคา้ นอกจากนี ้บรษัิท

ยงัใหค้วามสาํคญัตอ่การกาํหนดราคาขายและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลกูคา้อย่างเท่าเทียม และบรษัิทมี

หน่วยงานหรือบคุคลท่ีทาํหนา้ท่ีดแูลความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 

• คูแ่ขง่ทางการคา้ 

บรษัิทประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏิบตัใินการ

แข่งขัน ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่

ทาํลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย  

• ชมุชนและสงัคม 

บรษัิทเนน้การปลกูฝังจิตสาํนึก ความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใหเ้กิดขึน้ในบริษัทอย่างตอ่เน่ือง รวมถึง

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สว่นรวมและสงัคม และไมก่ระทาํการใด ๆ ท่ีขดัหรือผดิกฎหมาย 

• สิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเครง่ครดั และใหค้วามสาํคญักบั

การควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอย่างตอ่เน่ือง บรษัิทมีนโยบายท่ีใหก้ารสนับสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี

เสรมิสรา้งคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความ

ปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 

หลักปฏบัิต ิ5.3 

คณะกรรมการตอ้งคอยตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงค์

และเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

แนวปฏบัิต ิ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของ

บริษัท และไดต้ิดตามดแูลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธรุกิจ และงบประมาณดงักลา่วอย่างสมํ่าเสมอ 



เพ่ือติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรพัยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างยั่งยืนตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

หลักปฏบัิต ิ5.4 

คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีกรอบการกาํกับดูแลและการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธรุกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพ่ือใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบริษัทจะคอยดแูลใหก้ารบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจัดการความ

เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและจะจดัใหมี้การบรหิารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย

ท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนแ์ละประสทิธิผลทางธรุกิจของบรษัิท 

 บรษัิทมีการนาํโปรแกรม Smart Xcellence ERP  มาใชใ้นการตรวจนบัสนิคา้คงเหลือและตรวจสอบยอดขาย      

 

หลักปฏบัิต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

หลักปฏบัิต ิ6.1 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดแูลใหม้ั่นใจว่า บรษัิทมีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีจะทาํให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   

แนวปฏบัิต ิ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้

ครอบคลมุทัง้องคก์ร และกาํกับดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการในการบรหิารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและ

วธีิควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธรุกิจของบรษัิทอย่างเหมาะสม  

บรษัิทใหค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในสาํหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตักิาร จึงไดมี้การกาํหนด

ขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจดาํเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณอ์ักษร มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชน์

มากท่ีสดุ และมีการแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการอนุมตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และการ

จัดเก็บดแูลทรพัยส์ินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการ

ควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรบัผิดชอบ 

ถึงแมว้่าปัจจุบัน บริษัทจะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเอง แต่บริษัทก็ไดจ้้างผูต้รวจสอบภายในอิสระจาก

ภายนอกเขา้มาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่ายบรหิารและ

จดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจรงิกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทกุเดือน โดยจะมีการประเมนิปัจจัย

ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วิเคราะหถ์ึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและมีการกาํหนด

มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึง



มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ

บรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทยังไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียงจาํนวน 6 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ

การดาํเนินธรุกิจของบริษัทและหาทางลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงให้ต ํ่าท่ีสดุ โดยจะรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมํ่าเสมอ 

หลักปฏบัิต ิ6.2 

คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและอิสระ  

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบรษัิทมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 

3 คนโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบหลกัในการสอบทานใหบ้ริษัทมีการ

รายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอย่างอิสระต่อการเขา้ทาํ

รายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชัดแยง้ และมีหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้บริษัทมี

กรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชีท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบรษัิทได ้ 

หลักปฏบัิต ิ6.3  

คณะกรรมการตอ้งคอยติดตามดแูลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับ

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู และโอกาสของ

บรษัิท และการทาํธรุกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏบัิต ิ

 บริษัทกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการดงักล่าวไมมี่สิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการนัน้ 

ๆ โดยบรษัิทไดจ้ัดทาํมาตรการการทาํรายการระหว่างกนั และนโยบายท่ีเก่ียวกบัการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ซึ่งกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับรายการระหว่างกันและความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

และ ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติเม่ือมีการทํารายการระหว่างกันและความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดให้มีการสอบทานการทาํรายการระหว่างกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะตอ้ง

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํหนดมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหมี้การสุ่มสอบทานการทาํรายการว่า

เป็นไปโดยถกูตอ้ง ตรงตามสญัญา หรือนโยบายหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการบญัชี และตามหลกัเกณฑท่ี์ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีและรายงานประจาํปี 



 หลักปฏบัิต ิ6.4 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดูแลใหมี้การจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีชัดเจน และ

ส่ือสารในทกุระดบัขององคก์รและตอ่คนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ  

แนวปฏบัิต ิ

 บรษัิทไดมี้การจดัทาํคูมื่อบริหารความเส่ียงดา้นทจุรติ ซึ่งกาํหนดมาตรการและแนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปั

ชนัท่ีชดัเจน เพ่ือส่ือสารใหใ้นทกุระดบัขององคก์รและตอ่บคุคลภายนอกสามารถนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ  

หลักปฏบัิต ิ6.5 

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

แนวปฏบัิต ิ

 บริษัทไดมี้การจัดทาํนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต ซึ่งไดก้าํหนดกลไกในการรับเร่ือง

รอ้งเรียน การดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนโดยจะไมก่ระทาํการใดอนัท่ีไม่

เป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน และไม่เปิดเผยช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยู่ และขอ้มลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผูแ้จง้เบาะแส 

หรือผูร้อ้งเรียนได ้  

ทัง้นี ้ในปี 2564 ท่ีผา่นมาบรษัิทไดจ้ดัการอบรมและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุริต

และคอรรปัชั่นของบรษัิท แก่พนกังานทกุคน เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 

 

 บรษัิทไดก้าํหนดช่องทางในการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนไวด้งันี ้

 อีเมล ์ whistleblower@richsport.co.th 

 ไปรษณีย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

บรษัิท รชิสปอรต์ จาํกดั (มหาชน) 

116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ท่ีผา่นมาไมมี่การรอ้งเรียนใด ๆ เกิดขึน้ภายในองคก์ร 

 หลักปฏบัิต ิ7 รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏบัิต ิ7.1 

คณะกรรมการตอ้งมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง  

แนวปฏบัิต ิ

บรษัิทใหค้วามสาํคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงินและ

ขอ้มูลทั่วไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนขอ้มูลท่ีสาํคัญท่ีมี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูมี้สว่นไดเ้สียของบริษัท 

mailto:whistleblower@richsport.co.th


โดยคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดทํา และเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทักษะและ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายถึงผูบ้ริหารสงูสุด

สายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ัดทาํบัญชี ผูต้รวจสอบภายในและเลขานุการบรษัิท ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะใหค้วาม

เห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มลู โดยจะคาํนึงถึง ผลการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท ความเห็น

ของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกักลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 

56-1 ) และรายงานประจาํปี สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนนุใหบ้รษัิท

จัดทําค ําอ ธิบายและการวิ เคราะห์ขอ งฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis ห รือ  MD&A) เพ่ือ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทัง้นี ้เพ่ือใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทไดดี้ยิ่งขึน้ นอกจากตวัเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว 

ทัง้นี ้บรษัิทไดด้าํเนินการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิทต่อผูถื้อหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือ

การเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบตุรท่ียังไมบ่รรลนุิตภิาวะของบุคคล

ดงักลา่วท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทหรือนาํขอ้มลูของบรษัิทไปใช้

เพ่ือประโยชนส์่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกันการนาํขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน ์รวมทัง้หา้มมิใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษัทในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทไดด้าํเนินการแจ้งให้กรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ใจและรบัทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง คู่

สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภรยิา และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ

ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

หลักปฏบัิต ิ7.2 

คณะกรรมการตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้  

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหมี้การรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัในรายงานประจาํปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี อย่างถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตามขอ้กาํหนด ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



นอกจากนี ้ในการอนมุตักิารทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิคณะกรรมการจะ

มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายในเพ่ือใหม้ั่นใจว่าการทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อ

ความตอ่เน่ืองในการดาํเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการชาํระหนี ้

  หลักปฏบัิต ิ7.3 

ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหาคณะกรรมการตอ้งมั่นใจไดว้่า กิจการ

มีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารคาํนึงถึงสทิธิของผูมี้สว่น

ไดเ้สีย 

แนวปฏบัิต ิ

 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัในการบริหารจัดการการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยคาํนึงถึงสทิธิของ ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย โดยในกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะไมส่ามารถชาํระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบรษัิท จะดแูล

อย่างใกลช้ิดใหก้ิจการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ และดาํเนินการติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยให้ฝ่าย

จดัการรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การพิจารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบรษัิท 

ไม่ว่าจะดว้ยวธีิการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลโดยกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงินท่ีคาํนึงถึงความเป็น

ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการติดตามใหบ้ริษัท ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูให้ผูถื้อหุ้น

รบัทราบอย่างครบถว้น 

หลักปฏบัิต ิ7.4 

คณะกรรมการตอ้งพจิารณาจดัทาํรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏบัิต ิ

 บรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัติามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรยิธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการ

ทาํงาน นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิตอ่พนักงานและผูมี้สว่นไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็น

ธรรม และการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มไวใ้นรายงานประจาํปี โดยจะคาํนึงถึง

กรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดบัสากล และขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะเป็นเร่ืองท่ีสาํคัญและสะทอ้น

การปฏิบตัท่ีิจะนาํไปสูก่ารสรา้งคณุคา่แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏบัิต ิ7.5 

คณะกรรมการตอ้งกาํกับดแูลใหฝ่้ายจัดการจัดใหมี้หน่วยงานหรือผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท่ี์ทาํหนา้ท่ีใน

การส่ือสารกับผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทนัเวลา 

 

 



แนวปฏบัิต ิ 

บรษัิทไดม้อบหมายใหร้องประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานบญัชีและการเงินทาํหนา้ท่ีในการตดิตอ่และใหข้อ้มลู

ตา่ง ๆ แก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห ์รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อ

ความเป็นจรงิ และทั่วถึง  

หลักปฏบัิต ิ7.6 

คณะกรรมการตอ้งสง่เสรมิใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

แนวปฏบัิต ิ

 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษัิทได้

มีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิท โดยมีการนาํเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

อยู่เสมอ 

 หลักปฏบัิต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏบัิต ิ8.1 

คณะกรรมการตอ้งคอยดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญัของบรษัิท 

แนวปฏบัิต ิ

บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สทิธิ

ในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบง่กาํไรของกิจการ สทิธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สทิธิในการเขา้รว่ม

ประชมุเพ่ือใชส้ทิธิ ออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั 

การลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่เร่ืองสาํคญั ทัง้ประเดน็ท่ีกาํหนดในกฎหมาย

และประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ ไดผ้า่นการพจิารณาหรืออนมุตัจิากผูถื้อหุน้โดยจะ

บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง

บรษัิท เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้

เวลาพจิารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม และบรษัิทมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสาํหรบัการเสนอ

เพิม่วาระการประชุมและการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

หลักปฏบัิต ิ8.2 

คณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 

แนวปฏบัิต ิ



 บริษัทใหค้วามสาํคญัตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้โดยไม่กระทาํการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและ

เหมาะสม โดยดาํเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้  ดงันี ้

8.2.1 บริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย 

ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนดโดยจะระบุวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม 

ตลอดจนขอ้มลูประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสนิใจในท่ีประชมุอย่างครบถว้น  

8.2.2 บริษัทจะดาํเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้า

อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการ

ประชมุไดอ้ย่างสะดวก และครบถว้น 

8.2.3 บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ

ส่งคาํถามและเผยแพร่หลกัเกณฑด์ังกล่าวบน website ของบริษัท และบริษัทจะรวบรวมเพ่ือนาํ

คาํถามท่ีสาํคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

8.2.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษัิทจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้

ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคล

หน่ึง หรือจดัใหมี้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและลงมตแิทน

ผูถื้อหุน้ดงักล่าว โดยจะแจง้รายช่ือพรอ้มขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไวใ้นหนงัสือนดัประชุม

ผูถื้อหุน้ 

8.2.5 บรษัิทมีการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุพรอ้มขอ้มลูประกอบการประชมุทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ

จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตา่งชาต ิ

8.2.6 บรษัิทจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทัง้ในเร่ือง

สถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม 

8.2.7 ในการประชมุผูถื้อหุน้ จะดาํเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยจะพจิารณา 

และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไว ้ไมเ่ปล่ียนแปลงขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือเพิม่

วาระการประชมุโดยไมจ่าํเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดง

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ  

8.2.8 บริษัทมีการใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ีสาํคญั และจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผูส้อบบญัชี

ภายนอก ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชมุ 

8.2.9 บริษัทจะส่งเสรมิใหก้รรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถาม

จากผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรียงกนั 



8.2.10 คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดแูลและกลั่นกรองการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทาํรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ครบถว้นและเหมาะสม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

8.2.11 บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกําหนดเป็น

หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ และจะแจง้เหตผุลท่ี

ไม่นาํขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุน้บรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ในครัง้นัน้ ๆ  

 หลักปฏบัิต ิ8.3 

คณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผยมตท่ีิประชมุ และการจดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง

และครบถว้น 

แนวปฏบัิต ิ

บริษัทจะกาํหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับหลักการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี มีการดาํเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส และจะเปิดเผยมติท่ีประชมุ ผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํการถัดไป ผ่านระบบของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ให้ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ท่ีผา่นมา บรษัิทมีการสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็น 

กรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดก้่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ตัง้แต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษัท และในระหวา่งการประชมุบรษัิทดาํเนินการใหมี้การลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระ

ท่ีกาํหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือเพิม่วาระการประชมุและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกัน

ในการสอบถาม 

 


