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คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทใน
กลุม่ฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทัง้ในด้านการด าเนินธุรกิจ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่สร้างประโยชน์สงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนั  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันี ้เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ครอบคลมุแนวปฏิบตัิต่างๆ และสอดคล้องกับ
ความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีที่มีตอ่บริษัทฯ        

 
คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) จะใช้ความพยายามที่จะดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม

นโยบายและแนวปฏิบตัิไว้อยา่งเคร่งครัด และมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างความมัน่คง ความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และความยัง่ยืนให้กบัองค์กรและผู้ ถือหุ้น  

 
 

 
        (นายสทุธิชยั สงัขมณี)  

                                                                                                  ประธานกรรมการ  
                                                                    บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  
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หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิตา่งๆ ได้แก่ สทิธิในการได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ทนัเวลา ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตดัสนิใจในเร่ืองที่ส าคญั เช่น สทิธิในการเลอืกตัง้กรรมการ  สิทธิในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลก าไร การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  
เป็นต้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่แทน
ตน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทฯ จะสง่เอกสาร ข้อมลู วนั เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้อง
ตดัสินใจในที่ประชุม ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบเป็นการลว่งหน้า รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   

2.  บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ไว้ดงันี ้ 

2.1  รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา  
2.2  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ ใน

รอบปีที่ผา่นมา 
2.3  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
2.4 พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
2.5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
2.6  พิจารณาการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2.7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
2.8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

3.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานกุารบริษัท โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมกบัการแจ้งการเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี   

4.  บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่ โดยจดัประชมุในวนั
ท าการ และสถานทีจ่ดัประชมุมีการคมนาคมทีส่ะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ จดัให้มี
บคุลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัให้มีอากรแสตมป์ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับ
มอบฉนัทะ  

5.  บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและถามค าถามต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้  

6.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้น  
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หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการก ากบัดแูลกิจการ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีสทิธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
ได้เผยแพร่รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.nirvanadaii.com โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 
ธนัวาคม ของทกุปี  

2.  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nirvanadaii.com โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 
ของทกุปี  

3.  บริษัทฯ จะไมเ่พิม่วาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูทีส่ าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้า  

4.  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถใช้หนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ โดย
บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึง่คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และสนบัสนนุให้มีการใช้
บตัรลงคะแนนเสยีง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

6.  บริษัทฯ มีนโยบายในเร่ืองของการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อป้องกนัมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน 
เพื่อหาผลประโยชน์แกต่นเอง หรือผู้อื่นในทางมชิอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
และมีการตดิตามผลอยา่งสม ่าเสมอ  

7.  กรรมการและผู้ บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและผู้ เ ก่ียวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกบัธุรกรรมที่ท ากบับริษัทฯ ต้องไม่มี
สว่นร่วมในการตดัสินใจการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว และให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือระเบียบปฏิบตัิการท ารายการ
ระหวา่งกนัของบริษัทฯ  

8.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีสว่นรู้ข้อมลูภายในใช้เป็นแนวปฏิบตัิ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า  

9.  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
 
 
 

http://www.nirvanadaii.com/
http://www.nirvanadaii.com/
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่ พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่ง 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อมและสงัคม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง
แรงสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่จะสร้างความสามารถในการแขง่ขนั และสร้างก าไรให้แก่บริษัทฯ ซึง่ถือว่าเป็นการ
สร้างความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมด้วยสทิธิขัน้พืน้ฐาน ยดึมัน่ในข้อปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินที่มี
ความเช่ือถือได้ และเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาคในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
ทัง้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การมอบฉนัทะ การให้ข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการตดัสินใจ สถานที่ประชุม การเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

2. พนกังาน : บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุคน ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของบริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายใน
เร่ืองของสวสัดิการพนกังาน นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ส าหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน 

3. ลูกคา้ : บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะจดัหาสินค้าและบริการที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การ
สง่มอบตรงเวลา ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใส และเทา่เทียมกนั พร้อมกบั
การเอาใจใสก่บัความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลกูค้า โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกบัลกูค้า พร้อมให้ค าแนะน า และ
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลกูค้า รวมถึงในเร่ืองการรักษาความลบัของลกูค้าอีกด้วย 

4. คู่คา้ : บริษัทฯ ค านงึถึงความส าคญัของคูค้่า มีการซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กติกาและสญัญาต่อคู่ค้าอย่างยตุิธรรม โปร่งใส และให้ความส าคญัในเร่ืองของการช าระค่า
สินค้าตามก าหนดเวลา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีระบบการคดัเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม  

5. เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ มีการก าหนดเง่ือนไขและการปฏิบตัิกับเจ้าหนี  ้ รวมทัง้สถาบนัการเงินต่างๆ ที่ให้การสนบัสนุน
ทางด้านการเงินแก่บริษัทฯ ทัง้นี  ้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถ
ควบคมุความเสีย่งในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

6. คู่แข่ง : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อท าลาย
คู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม  
และไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางเสือ่มเสยีโดยปราศจากข้อมลูความจริง 

 



นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                 หน้า 4 จาก 12 

 

7. ชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม : บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนบริเวณรอบ
พืน้ที่ที่กิจการของบริษัทฯ ตัง้อยู่ บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานดแูลด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการป้องกนั และแก้ไขปัญหาสภาพสิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้กบัชุมชนที่อาศยัอยู่โดยรอบ และบริเวณ
ใกล้เคียงบริษัทฯ พร้อมกบัดแูลปัญหาข้อร้องทกุข์ของชาวบ้านท่ีอยูใ่นบริเวณนัน้  
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หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญักับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ  รวมถึง 
รายงานทางการเงิน ข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน และสารสนเทศเร่ืองอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด อย่างถกูต้อง  ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส
รวดเร็ว และเทา่เทียมกนั  

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด จึงจดัให้มีการสื่อสารข้อมลูของบริษัทฯ ในสว่นของการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ มีความเข้าใจในบริษัทฯ ได้อย่างถกูต้อง โดยก าหนดให้หน่วยงานนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนสถาบนั นกั
ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ เป็นต้น  โดยมีการพบปะกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมลูของบริษัทฯ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยสามารถติดต่อได้ที ่
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เบอร์โทรศพัท์ 662-105-6789 และอีเมล์ : IR@nirvanadaii.com เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่น
ได้สว่นเสยีได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั  
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หมวดที่ 5    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลาก 
หลายอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ 
แผนกลยทุธ์และงบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนั รวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดแูลให้มีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

1.1  ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที่และใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ทัง้
จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และมีอิสระที่จะถามค าถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้
เสยี  

1.2 ความหลากหลายของกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ 
กรรมการบริษัท (Board Diversity) ทัง้ด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อายแุละเพศ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและการตดัสินใจของคณะกรรมการ  จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกบัทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาความหลากหลายของกรรมการท่ีต้องสรรหาส าหรับ
ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 
(Board Skill Matrix) รวมทัง้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยไมไ่ด้จ ากดั เพศ อาย ุสญัชาติ ที่จะมาปฏิบตัิหน้าที่
เป็นกรรมการแต่อย่างใด ส าหรับการสรรหากรรมการเข้าใหม่ อาจจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึน้  

1.3 คณุสมบตัิของกรรมการ  
ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่  ซึง่ควร
มีคณุสมบตัิอยา่งน้อย ดงันี ้ 
ก)   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ข)  มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานที่

เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่  
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ค)  มีภาวะผู้น าและสามารถดแูลการบริหารงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ง)  ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง 

นอกจากนี ้กรรมการที่เป็นผู้ บริหาร จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกเหนือจากกลุม่ของบริษัทฯ ได้ไมเ่กิน 3 แหง่ 

1.4 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  
นอกเหนือจากคุณสมบตัิตามข้อ 1.3 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้ 
ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ค) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

จ) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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ช) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

ญ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.5 วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนบั
จากวนัท่ีด ารงต าแหนง่ 

1.6 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตามจ านวนที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ซึ่งกรรมการจ านวน

ไมน้่อยกวา่ 3 คน หรือหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด (แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า) จะต้องเป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ทัง้นีก้รรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข) คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ 
และต าแหนง่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้  

ค) ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อให้มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยต าแหนง่ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท คือ ผู้น าและผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการที่จะท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ท างาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่บทบาทหลกัที่ส าคญัของประธานกรรมการบริษัทมีดงันี ้ 

 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 สนบัสนนุให้เกิดการมีสว่นร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
อิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 สนบัสนนุให้มีการประเมินและพฒันาผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ก าหนดวาระการ

ประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการและเลขานกุารบริษัท 
 จดัให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 จดัให้มีช่องทางที่มีประสทิธิภาพในการติดตอ่ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้น 
 แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เป็นบุคคลที่มีอ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การบริหารกิจการในแต่ละวนั
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 จัดให้มีการจัดท าแผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจน
งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามช่วงระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายในการบริหาร
จดัการ 

 ก าหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
แขง่ขนัและการสร้างมลูคา่แก่องค์กร  

 รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและรายไตรมาสของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ  

 เร่ืองอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

1.7 คณะกรรมการชดุยอ่ย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทัง้นี  ้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  

1.8 การประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ       
ก)   บริษัทฯ จดัให้มีก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่

ละคนทราบ  
ข)  คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มากกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  
ค)  ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาเสนอเร่ืองที่จะน าเสนอเข้าสูว่าระ

การประชมุ ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุก็ได้  
ง)  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดั

ประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  
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จ)  ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจัดท าบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และจดัเก็บไว้ที่บริษัทฯ  

1.9 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจ าทกุปี โดยจดัให้มีการประเมินเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น
รายบคุคล และ 2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้คณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอปุสรรค ในการด าเนินงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบ
ประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และน ามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

1.10 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใสและขออนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ซึ่งหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้มีการพิจารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจเพื่อรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม
ในการปฏิบตัิหน้าที่ 

1.11 การรวมหรือแยกต าแหนง่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการบริหารงาน 
และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

1.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ โดยหลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
เป็นต้น โดยสนบัสนนุให้มีการอบรมอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง  

1.13 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน 
สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วย
ปฏิบตัิการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

1.14 นโยบายการไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะด ารงต าแหน่ง
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กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุม่ของบริษัทฯ ได้ไม่
เกิน 3 แหง่ 

1.15 การจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ 
เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นและความส าคญัของการสืบทอดต าแหน่งงานของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบ
เกณฑ์เกษียณ  ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด จึง
ก าหนดให้มีการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งงาน ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสรรหาบคุคลที่
เหมาะสม ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความเป็นผู้น า ความซื่อสตัย์ และ
คณุสมบตัิ ตามที่ก าหนดในการด ารงต าแหน่งงานหลกั รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เป็นไป
ตามสถานการณ์ปัจจบุนั 

บริษัทฯ ได้จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยได้ระบุตวับคุคลที่จะท าหน้าที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับุคคลที่
สามารถรับได้ทนัที ได้จดัให้มีระบบพฒันาบคุลากรในล าดบัรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทัง้สรรหาจาก
ภายนอก ทัง้นี ้เพื่อรักษาความเช่ือมัน่ให้นกัลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังานวา่ในการด าเนินงานของบริษัทจะ
ได้รับการสานตอ่อยา่งทนัทว่งที 

1.16 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ดงันี ้

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท 
ยกเว้นจะใช้ข้อมลูดงักลา่ว เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เทา่นัน้ 

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไมข่าย/ซือ้/โอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูที่เป็น
ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ ได้จัดท าเป็นข้อปฏิบตัิว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ห้ามท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอื่นท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่
การเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

1.17 นโยบายการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดบัการ
ปฏิบตัิงาน มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมิน
ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สารและการติดตาม รวมถึง การด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องรักษาและดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัทฯ อยูเ่สมอ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้วา่จ้างหนว่ยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  เพื่อให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

1.18 กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
อยา่งเคร่งครัด เพื่อยกระดบัและพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้าง
ความมัน่คงและความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และจดัให้มีการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปีอยา่งสม ่าเสมอ     


