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การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2561   

ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้แนะนําให้บรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทยนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดีสําหรบับรษิัท 

จดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยอาจปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละบรษิทันัน้ 

ในปี  2561 บริษัทฯ ได้นําหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้เสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ใน

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561  

คณะกรรมการบรษิัท เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ไดม้กีารผลกัดนัและสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้ือหุน้ทุกราย และไดป้ฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธอิย่างเหมาะสมและสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ี บรษิทัยงั

ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบรษิัทฯ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

1. นโยบายการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสําคญัต่อการคุ้มครองสทิธขิองผูถ้ือหุ้น และส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นใช้สทิธขิองตน โดย

ครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใิน

การรบัส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเลอืกตัง้หรอื

ถอดถอนกรรมการบรษิทั การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี

และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัฯ และหนงัสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดูแลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการ

ใหส้ทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีม่นียัสาํคญัของบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2.  การประชุมผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัเงื่อนไข 

กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีๆไป 
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คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายสนับสนุนและสง่เสรมิใหผู้้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถงึผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนั เขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้มกีารกาํหนดใหม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนการลงทะเบยีนและเอกสาร

ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนสาํหรบัผูถ้อืหุน้ในแต่ละประเภท รวมถงึกําหนดใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉันทะได ้ทัง้ 3 แบบ คอื แบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. พรอ้มจดัใหม้ชี่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุมฯ ภายในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ     

ไดล่้วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม

และออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมอย่างเตม็ที ่และจะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการจํากดัโอกาสในการเขา้ถงึสารสนเทศของ

บรษิทัฯ 

การดาํเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

• บรษิัทฯ ได้มกีารจดัทําหลกัเกณฑ์ให้สทิธเิพื่อถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่อง

เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ

หุน้เสนอ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปี นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้อกี

ดว้ย 

• บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่มตคิณะกรรมการบรษิทั ถงึกําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ วนักําหนดสทิธ ิ(Record Date) 

ในการเข้าประชุม และวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบทันท ีภายในวนัที่มีการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• บรษิัทฯ ได้จดัทําหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยมรีายละเอยีดครบถว้น รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วกบั วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ระเบยีบวาระการ

ประชุม พร้อมทัง้ระบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมหนังสอืมอบฉันทะ    

ทุกแบบตามทีก่ระทรวงพาณิชยก์ําหนด กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีง

ลงมตใินแต่ละวาระการประชุม 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมอย่างเพยีงพอ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์

ของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุด

เดยีวกบัทีไ่ดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนล่วงหน้า อกีทัง้ใหม้กีารลงโฆษณาคาํบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนการประชุม 

การดาํเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี  

• บรษิทัฯ กาํหนด วนั เวลา และสถานที ่ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยคํานึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วม

ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง ทําให้การเดินทางเป็นไปได้

โดยสะดวก 
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• บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้สว่นน้อย มสีทิธเิสนอวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทําหลกัเกณฑ์ใหส้ทิธเิพื่อผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย

เสนอระเบยีบวาระ การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในปี 

2561 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์ไวอ้ย่างชดัเจนและ

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ จดหมายถงึเลขานุการบรษิทั หรอือเีมลไ์ปยงัเลขานุการบรษิทัโดยตรง 

ที ่companysecretary@nirvanadaii.com ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณา

กลัน่กรองขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาต่อไป และจะมกีารแจง้ผลการ

พจิารณากลบัไปยงัผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดงักล่าวเพื่อรบัทราบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เหน็ชอบกบั

เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอจะมกีารบรรจุไวใ้นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นต่อไป ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น

เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 3 เดอืน คอืช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ

เดอืนธนัวาคมของทุกปี 

• บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจน ถกูตอ้ง ครบถว้น และมรีะยะเวลาเพยีงพอในการพจิารณาแต่ละ

เรื่องตามระเบยีบวาระการประชุม รวมถงึสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบ

วาระการประชุมไดโ้ดยง่าย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสอื

มอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

เป็นระยะเวลา 35 วนั และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รายงานประจาํปี 2560 (ในรปูแบบCD-ROM) 

ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้กบัผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล่์วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนั

ประชุม ซึ่งหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วนั เวลา สถานที่ประชุม รายละเอยีดวาระ การประชุม

พรอ้มด้วย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการ

ประชุม ตลอดจนรายละเอยีดขัน้ตอนการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี 

บรษิัทฯ ยงัไดล้งประกาศหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ทางหนังสอืพมิพ ์ซึ่งดําเนินการตามกฎหมาย อกีทัง้

บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้กบัผู้ถอืหุ้นทีม่คีวามประสงค์จะรบัรายงานประจําปี 2560 ที่เป็นรูปเล่มก่อนการประชุม 

โดยตดิต่อขอรบัไดท้ีฝ่่ายเลขานุการบรษิทั  

• บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา นิตบิุคคล 

และนักลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเท่าเทยีม

กนั โดยบรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงดว้ยการมอบ

ฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลทีส่าํคญัของกรรมการอสิระดงักล่าวอย่างครบถ้วน  

เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมติแทน โดยเงื่อนไขและเอกสารทีบ่รษิัทฯ กําหนด สําหรบัการมอบฉันทะ 

มคีวามชดัเจนและมไิด้ก่อให้เกดิความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนแต่อย่าง

ใด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. (สําหรับ Custodian) ตามรูปแบบ 

ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กาํหนดไว ้หรอืตามทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ เผยแพร่ไว ้รปูแบบใดกไ็ด ้ซึง่บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุน

ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. จงึได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญ

ประชุม รวมทัง้ไดร้ะบุเกีย่วกบัเอกสาร หลกัฐาน คําแนะนําขัน้ตอนการมอบฉันทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไวอ้ย่างชดัเจน 

และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย 

• บรษิัทฯ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยกําหนดการประชุมในวนัและเวลาทําการ และกําหนดสถานที่จดั

ประชุมทีส่าํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่สะดวกในการเดนิทางและมคีวามพรอ้มทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อื
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หุ้นในวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงก่อนการ

ประชุม และจดัระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม

ประชุม และจดัจุดลงทะเบยีนแยกตามประเภทของผู้ที่มาเขา้ร่วมประชุม โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

ตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัทาํและสง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีง

ในแต่ละวาระการประชุมทีม่บีารโ์คด้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ส่งผล

ให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัไม่มกีารลงมตไิด ้ 

• การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 บรษิทัฯ ได้ใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยเลขานุการบรษิัทได้ชี้แจงวธิีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงและ

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริม่เขา้สู่การพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชุม การเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง 

บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ยกเวน้วาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

บรษิัทฯ ได้จดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก

เสยีง โดยไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าวไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบในภายหลงัได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารใช้

ระบบบารโ์คด้เป็นเครื่องมอืช่วยในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อใหข้ ัน้ตอนการนับคะแนนเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง รวดเรว็ และตรวจสอบได ้ 

• บรษิทัฯ สนับสนุนให ้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงนิ ผู้บรหิารระดบัสงู และผู้สอบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อตอบคําถามใน

เรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ในการประชุมถือหุ้น  มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจํานวน 6 คน จากทัง้หมด 7 คน รวมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูงของ

บรษิทัฯ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษากฎหมายและผูส้อบบญัช ีเพื่อร่วมกนัตอบขอ้ซกัถามในทีป่ระชุม โดยก่อน

เริ่มเข้าสู่กระบวนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้

ในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง ใหผู้้ถอืหุน้ทราบอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม และเพื่อให้

กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะบตัรของ

ผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงใน

แต่ละวาระไดก้ระทาํอย่างเปิดเผยโดยใชร้ะบบบารโ์คด้เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสยีง และบรษิทัฯ ได้

กาํหนดใหม้ผีูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและใหท้ีป่รกึษากฎหมาย 

คอื บรษิทั ดเีอน็ 36 จาํกดั ทาํหน้าทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการมอบฉนัทะ การนบัองคป์ระชุม รวมถงึการนบั 

และการรายงานคะแนนเสยีง ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรายงานผลคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมรบัทราบเป็นรายวาระ

ไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง และโปร่งใส  

• บรษิทัฯ ไดม้กีารนําเสนอผลการดาํเนินงานทีส่าํคญัของบรษิทัในรอบปี 2560 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ทัง้น้ี 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรื่องต่างๆ อย่าง      

เท่าเทยีมกนั โดยมเีลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมและผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ ทัง้น้ี ในระหว่างการประชุม ไม่มกีารสลบั เพิม่ แก้ไขวาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลการประชุม   

จากทีไ่ดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ล่วงหน้า  

• บรษิัทฯ จดัให้มีการลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล สําหรบัการเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทฯ ได้เปิดเผย

ประวตัิย่อของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบไว้ในหนังสือเชิญประชุม เช่น อายุ ประวตัิการศึกษา 

ประวตักิารทํางาน การดํารงตําแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและหน่วยงานอื่นๆ วนั เดอืน ปีทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้เป็นกรรมการ ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการพจิารณา
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เลอืกตัง้บุคคลทีม่คุีณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบรษิัท ทัง้น้ีในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตัง้กรรมการ

อิสระ บริษัทฯ จะเปิดเผยนิยามกรรมการอิสระที่บรษิัทฯ กําหนด พร้อมระบุข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การมี

ความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ   

• ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี จะมกีรรมการของบรษิทัฯ ทีค่รบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ซึ่งบรษิัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบุคคล และในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบ ไม่ว่าผูถ้อืหุน้จะ

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไดเ้ปิดเผยมตไิวใ้นรายงานการประชุมโดยแสดงผลการ

ออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 

• การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ได้รบัการอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น กรรมการ

บรษิัทมีสทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบรษิัท

ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

• ประธานในทีป่ระชุมมกีารจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ แสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ และ

ตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุม ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้ 

• บรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืนัดประชุม และไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัใน

ทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั 

การดาํเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

• บรษิัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ  

ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม

ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม ทัง้น้ี รายงานการ

ประชุมดงักล่าวได้บนัทกึรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้มติที่

ประชุมพรอ้มคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระที่

ตอ้งมกีารลงมต ิ

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน 

รวมถงึผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิได้รบัสทิธแิละการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ซึง่เป็นหน่ึงในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไม่ได้มีการกีดกนัหรอืสร้างอุปสรรคการติดต่อสื่อสารกัน

ระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารดาํเนินการดงัน้ี 
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1. มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ใช้ขอ้มูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ เพื่อป้องกนัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขาย

หลกัทรพัยจ์ากบุคคลซึง่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในโดยไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และขอ้ปฏบิตัใิน

การเกบ็รกัษาขอ้มูล และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ไดม้กีารสือ่สาร กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตัง้แต่เริม่ปฏบิตัหิน้าที ่โดย

สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมี

สาระสาํคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยท์ี่ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถอืเป็นขอ้มูลภายในและถอืเป็นขอ้มูล

ลบัของบรษิทัฯ พนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นําขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้าก

การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น หรอืนําขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหากําไรหรอืผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ในทางมชิอบ หรอืทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

พนกังานทุกระดบัพงึปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่ใชข้อ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อความเท่าเทยีมกนัต่อผู้ถอืหุน้และนักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกนัการกระทําผดิของพนักงานและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง 

• กรรมการและผูบ้รหิารภายใต้คํานิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด อีกทัง้บรษิัทฯ ยงักําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารจะต้องแจ้งรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ  

• กรรมการและผู้บริหารภายใต้คํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ก่อนประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างน้อย 30 วนั และหลงัจากวนัที่บรษิัทฯ ได้เปิดเผย 

งบการเงนิเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

• หา้มพนักงานทุกระดบัและผูเ้กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซือ้/ขาย/ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้

หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

การรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

เพื่อความโปร่งใสและความเท่าเทยีมกนัในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

หรอื อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

• ต้องรกัษาความลบัของขอ้มูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรอื เป็นความลบัทางการค้า ทรพัย์สนิทาง

ปัญญา ซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทัฯ  

• ไม่ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 

และดาํเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

• หา้มปลอมแปลงขอ้มลู เอกสาร หรอื รายงานของบรษิทัฯ  
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ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตุการณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ประพฤตฝ่ิาฝืน

มาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน หรอืมกีารซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในแต่อย่างใด อกีทัง้ กรรมการและ

ผูบ้รหิารไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

2. การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิที่คํานึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ด้วยการบรหิาร

กจิการทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นนโยบายใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานบรษิทัฯ ทุกคน ทีจ่ะต้องหลกีเลีย่งการเขา้ไปมี

ส่วนได้เสยีหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการในลกัษณะที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้บรษิัทฯ 

เสยีประโยชน์ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจะเขา้ไปดูแลการทํารายการนัน้ๆ 

ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี หากรายการดงักล่าว เขา้หลกัเกณฑ์รายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทฯ จะ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวอยา่งเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• หลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ทีจ่ะทําใหต้นมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ ไม่ว่าจะเกดิ

จากการติดต่อกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาส หรอืขอ้มูลที่ได้รบัรู้จากการเป็น

พนกังานในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และการทาํธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

• ในกรณีทีพ่นักงานของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามจําเป็นต้องทําธุรกรรมกบับรษิทัฯ ใหท้ํารายการนัน้

เสมอืนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปทีเ่สมอืนกบักระทาํกบัคู่คา้ทัว่ไป 

• การทํารายการทางธุรกจิจะต้องกระทําดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ สมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์สงูสุดของ

บรษิทัฯ  

ทัง้น้ี กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บรหิาร มหีน้าที่ต้อง

จดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยให้เลขานุการบรษิัทเป็นผูร้วบรวมและ

จดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

3. การทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิัทฯ ได้มกีารกําหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิการทํารายการระหว่างกนั โดยที่รายการที่สาํคญัจะต้อง

ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ตามลําดบั สาํหรบัในกรณีทีร่ายการ

ระหว่างกนัทีจ่ะต้องขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการทํารายการ

ใหผู้้ถอืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ โดยการพจิารณารายการที่เกีย่วโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยถอืเสมอืนหน่ึงเป็นรายการที่กระทํากบับุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มกีาร

กาํหนดราคาตามการดําเนินธุรกจิปกติ และคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิัทฯ โดยผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีจะต้องไม่มสี่วนใน

การพิจารณารายการที่ตนมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน 

หลกัเกณฑก์ารทาํรายการระหว่างกนัแต่อย่างใด 

หมวดท่ี 3 บทบาทผูมี้ส่วนได้เสีย 

1. การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่หมายถงึ การดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จงึไดก้าํหนดนโยบายความรบัผดิชอบในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• บรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และตดัสนิใจในการดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

• เคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

• ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• รายงานสารสนเทศทีส่าํคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างถูกตอ้ง สมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อ

เขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด 

พนกังาน 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่พัฒนาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้า ด้วยการทํางานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ

ปลอดภยัและรกัษาสภาพแวดลอ้มการทํางานให้มบีรรยากาศที่ด ีใส่ใจต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 

ตลอดจนรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน โดยไม่

แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร เป็นต้น โดยให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

• กําหนดโครงสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และความรบัผดิชอบในตําแหน่งงาน รวมทัง้ 

สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ความก้าวหน้าในอาชพี โดยประเมนิจากคุณภาพและผลสําเรจ็ของงาน 

ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

• จดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ เพิม่เติม เช่น ชุดฟอร์ม การประกนั

ชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจําปี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น  

เงนิช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนักงานและบดิา มารดา บุตร หรอื คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสยีชวีติ 
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เงนิช่วยเหลอืกรณีพนกังานสมรส เป็นตน้  

• การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลั จะปฏบิตัดิว้ยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน อีกทัง้มีการกําหนดบทลงโทษพนักงานตามความเหมาะสม เมื่อมีพนักงาน

กระทาํความผดิ 

• ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน 

• รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมชี่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้เรื่องทีส่่อไปในทาง

ทีม่กีารกระทาํผดิในเรื่องของขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ ประกาศ หรอืกฎหมายได ้

ลกูคา้ 

บรษิทัฯ จะสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่แีละมคุีณภาพ ในราคา

ทีส่มเหตุสมผลและการสง่มอบทีท่นัเวลา ตลอดจนรกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• กาํหนดนโยบายราคาสนิคา้ทียุ่ตธิรรมและเหมาะสม 

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

• จดัทาํสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัลกูคา้ และไม่ทาํใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ หรอืมขีอ้เสยีเปรยีบทางการคา้ 

• มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเน่ือง 

• ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

• รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นําขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้  

บรษิทัฯ คํานึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดําเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีไ่ด้

ตกลงกนัอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ใหก้บัคู่คา้ 

• ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

• รกัษาความลบัของคูค่า้ และไม่นําขอ้มลูของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการคดัเลือกคู่ค้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน  

ตามแนวปฏบิตัทิีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ โดยมขี ัน้ตอนการคดัเลอืกคู่คา้ดงัน้ี 

• เป็นผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ผูจ้าํหน่าย ผูแ้ทนจําหน่าย ผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูร้บัจา้ง ซึง่มสีถานประกอบการทีส่ามารถ

ตรวจสอบได ้

• มบีุคลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร คลงัสนิคา้ สถานภาพทางการเงนิ และประวตักิารดาํเนินกจิการที่

น่าเชื่อถอื 

• เป็นผูท้ีม่ผีลงานน่าพอใจ โดยจะประเมนิผลงานจากคุณภาพสนิคา้ และบรกิาร รวมถึงการส่งมอบการให้บรกิาร

หลงัการขาย การรบัประกนั หรอืเงื่อนไขอื่นๆ ในการทาํธุรกรรม 

• เป็นคู่คา้ทีไ่ม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทั 

• ไม่เป็นคู่คา้ทีม่ปีระวตัติอ้งหา้มทาํการคา้ อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทุจรติ 
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คู่แขง่ทางการคา้ 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรมและยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ประพฤต ิปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนั 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

• ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากมลูความจรงิ 

เจา้หน้ี  

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ีดว้ยความรบัผดิชอบ เป็นธรรม ยดึถอืการปฏบิตัทิีด่ตีามแนวทาง เงื่อนไขขอ้กําหนดของ

สญัญา เงื่อนไขคํ้าประกนั การบรหิารเงนิทุนและการชําระหน้ี กําหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ไม่ปกปิดขอ้มูลหรอื ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะทาํใหเ้จา้หน้ีเกดิความเสยีหาย หากมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด

ขอ้หน่ึงได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• รกัษาและปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่ของการชําระหน้ีคนื และการดูแลหลกัทรพัย ์

คํ้าประกนั 

• รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้ี ตามข้อกําหนดในสญัญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภัยและ

คุณภาพชวีติ สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• ไม่กระทาํการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• ปลกูฝังจติสาํนึกใหพ้นกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง 

• รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน โดยแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการ

อยู่ร่วมกนั และเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

• ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิให้

มกีารจดักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเขา้ไปมสี่วนร่วมพฒันา

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบบรเิวณโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยมกีารหารอืและปรบั 

ภูมทิศัน์ร่วมกบัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่ขึน้และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า หรือสิง่แวดล้อม 

ทรพัยส์นิทางปัญญา  

ทรพัย์สนิทางปัญญาถือเป็นทรพัย์สนิที่มค่ีามาก ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทฯ มคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัในเชงิธุรกจิ 

เช่น เอกลกัษณ์ตราสนิค้า ชื่อบรษิัทฯ โลโก ้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า นวตักรรม และ
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องค์ความรู้ทัง้หมดที่เป็นของบรษิัทฯ นับเป็นเรื่องสาํคญัอย่างมากที่บรษิัทฯ จะต้องปกป้องทรพัย์สนิเหล่าน้ี ตลอดจน

เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นดว้ย โดยการไม่ละเมดิหรอืนาสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางที่

ผดิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

• บรษิัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เครื่องหมายการค้าของบรษิัทฯ โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากบรษิัทฯ หรอื

เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ ตอ้งดาเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปัญญาทีถู่กตอ้ง สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่นๆ  

• พนักงานของบรษิัทฯ ที่มหีน้าที่รกัษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการค้า กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอื

วธิกีารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้ๆ ใหป้ลอดภยัทีสุ่ด และป้องกนัมใิหข้อ้มูลเหล่านัน้

รัว่ไหล  

• พนกังานของบรษิทัฯ ต้องเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่นาผลงานของผูอ้ื่น ไปใชเ้พื่อประโยชน์

สว่นตน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ  

2. การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะยดึถอืการปฏบิตังิานอย่างมคุีณธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิให้

พนักงานทุกระดบัให้ความสําคญั และมีจติสํานึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มีระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ การรบัหรอืให้สนิบนในทุกรูปแบบ ดงันัน้ พนักงานของบรษิัทฯ จะไม่กระทําหรอื

ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี  

• พนกังานของบรษิทัฯ จะไม่กระทาํหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

• พนักงานของบรษิัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอร์รปัชัน่ การให้ หรอืรบัสนิบน  

แก่เจา้หน้าที่ของรฐัและเอกชน หรอืผู้มสี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อให้ได้มาหรอืคงไวซ้ึ่งธุรกจิหรอืขอ้

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

• พนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ หรอืแจง้เบาะแสเรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหก้บับรษิทัฯ ตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

ดว้ยการจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนโดยใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการทีต่้องมกีารตดิตาม

ดูแลเป็นระยะๆ และกําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีต่ดิตามดูแลเพื่อให้มรีะบบการควบคุมภายในทีป้่องกนั

ความเสี่ยงด้านการคอร์รปัชัน่และสนิบนอย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท นอกจากน้ี 

บรษิัทฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายดงักล่าวและเพื่อจะไดนํ้าไปปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่พบการกระทาํผดิดา้นการทุจรติ หรอืการกระทาํผดิดา้นจรยิธรรม 
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การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

 บรษิทัฯ ไดส้ือ่สารและจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตั ิโดย

ผ่านช่องทางการอบรมสมัมนา การประชาสมัพนัธ์บอร์ดข่าวสาร และทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพื่อให้พนักงานทุกคน

รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั   

3. ช่องทางการตดิต่อของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มสามารถตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ไดโ้ดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

• ลูกค้าหรือบุคคลทัว่ไป สามารถตดิต่อผ่านพนักงานในแต่ละโครงการ รวมทัง้การติดต่อผ่านศูนย์บรกิารลูกค้า 

ทางโทรศพัท์หมายเลข 1787 หรอืสามารถทําเป็นหนังสอืถึงผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้น้ี บริษัทฯ มีการบนัทึกการ

ตดิตามงานและตอบกลบัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

• พนักงาน บรษิัทฯ ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ รบัเรื่องร้องเรยีนและการรายงานการกระทําที่ไม่ถูกต้องจาก

พนกังานในหลายช่องทาง โดยนอกจากพนกังานจะสามารถเสนอความคดิเหน็ รายงาน หรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีเ่หน็ว่า

ไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจรติ หรอืต้องสงสยัว่าทุจรติ หรอืการปฏบิตัิที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บงัคบับญัชาของตนได้

โดยตรงแลว้ ยงัสามารถดาํเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ดงัต่อไปน้ีไดอ้กีดว้ย 

• สาํหรบักรณีท่ีมีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัให้มนีโยบายสาํหรบั

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน รบัแจง้ขอ้มูล หรอืแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ หรอื ไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ 

และจรรยาบรรณของบรษิทั การกระทําทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ 

รวมทัง้กรณีทีพ่นักงานผูร้อ้งเรยีนอาจไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความโปร่งใส

และการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของบรษิทั โดยพนักงานสามารถรายงานเรื่องดงักล่าวได้

หลายชอ่งทางดงัน้ี 

 

ช่องทางที ่1   ทางไปรษณีย ์สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั 

   ประธานกรรมการบริษทั หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 10900  

ช่องทางที ่2    ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

   Sutthichai.su@nirvanadaii.com   

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาความลบัของพนักงานผูแ้จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน โดยไม่เปิดเผยว่าผูร้อ้งเรยีนเป็น

ใคร เพื่อรกัษาความลบัและคุ้มครองผูร้อ้งเรยีนอย่างเคร่งครดั อกีทัง้เพื่อป้องกนัการได้รบัผลกระทบจากการรอ้งเรยีน  

ซึ่งบรษิัทจะดําเนินการสบืสวนเรื่องรอ้งเรยีน หรอืพฤติกรรมที่น่าสงสยั เมื่อได้รบัแจง้จากพนักงาน ซึ่งหากพบว่ามมีูล

ความผดิจรงิ จะสง่เรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการทางวนิยัต่อไป ซึง่ข ัน้ตอนในการดาํเนินการมดีงัต่อไปน้ี 
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การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

• การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายในองคก์ร 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และนําสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจรงิต่างๆ เพื่อดําเนินการสอบสวน ภายหลงัการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาการดาํเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

• การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทีส่ง่ผลกระทบภายนอกองคก์ร และ/หรอื ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

ผูร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูด้แูล รวบรวม กลัน่กรองขอ้มลู และนําสง่เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเพื่อพจิารณาในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเพียงพอของขอ้มูล รวมถึงขอ้เท็จจรงิต่างๆ เพื่อดําเนินการสอบสวน ภายหลงัการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาการดาํเนินการขอ้รอ้งเรยีนต่อไป  

มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 

• ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืโยกย้าย

ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่าํงาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะ

เป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  

• ขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน/การแจง้เบาะแส จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่

จาํเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

• บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียน จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลับ  

ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง โดยคํานึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้

เบาะแส แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มคีวามจําเป็นในขัน้ตอนการดําเนินการ หรอื 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนนําขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื

ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมชี่องทางสื่อสารอื่นๆ สาํหรบัเปิดรบัแจ้งขอ้ร้องเรยีน คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ และความ

คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็นช่องทางกลางทีส่ามารถตดิต่อถงึสว่นงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ได ้

ช่องทางท่ี 1   ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์

หน่วยงาน ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ ทางโทรศพัท ์

1. คณะกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการ 

หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 

Sutthichai.su@nirvanadaii.com 0-2105-6789 
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2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร CEO@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

3. เลขานุการบรษิทั companysecretary@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

4. ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ IR@nirvanadaii.com 0-2105-6789 

ช่องทางท่ี 2   ทางไปรษณีย ์ 

 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

1. นโยบายและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบรษิัทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ทาง 

การเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบั

การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนของประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่คีรบถ้วน ไม่มปีระวตักิารสง่รายงาน

ตามมาตรา 56 ทัง้แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าชา้ 

2.  ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีม

กนั โดยเผยแพร่ขอ้มลูทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

1)  ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2)  รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

3)  เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.nirvanadaii.com)  

3. นโยบายการใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่

บดิเบอืนความจรงิ โดยมุ่งเน้นการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบับรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่าง

ครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 
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4.  หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทฯ กบัผู้ถอืหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป  

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุม

ร่วมกบันกัวเิคราะห ์การประชุมทางโทรศพัท ์การทาํโรดโชวใ์นประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้นําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส (Opportunity Day) เพื่อให้บุคคล

ทัว่ไปไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจผลประกอบการไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่การใหข้อ้มูลใดๆ เกีย่วกบับรษิทัฯ อยู่บนพืน้ฐานขอ้มูลที่

เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มลูขา่วสาร

หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ ได ้ 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ของบรษิัทฯ ได้ที ่โทรศพัท์ 0-2105-6789 หรอืที่อเีมล ์

IR@nirvanadaii.com หรอืทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทัฯ www.nirvanadaii.com 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทนุอย่างต่อเน่ือง

ตลอดทัง้ปี ทัง้น้ี กจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์ปี 2561 จาํนวนครัง้ 

การประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) 4 

การเยีย่มชมกจิการ (Plant / Company Visit) 3 

การพบปะนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 1 

การพบปะนกัลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 1 

การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (One on One Meeting) 7 

แถลงขา่วต่อสือ่มวลชน (Press Release) 1 

และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296  

ซึง่ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2559 นัน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ผูม้อีํานาจหน้าที่ใน

การเปิดเผยสารสนเทศและพนักงานผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด ทําการศกึษา รบัทราบและปฏบิตังิานตามขอ้กฎหมาย 

ทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวน้ี ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มูลและการให้ขอ้มูลข่าวสาร หรอืให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรอื 

ต่อสาธารณชนของบรษิัทฯ จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กํากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้ง 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ได้

กาํหนดแนวทางปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ทัง้จาก

ฝ่ายบรหิารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และมีอิสระที่จะถามคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือ

คดัคา้นในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี  

ความหลากหลายของกรรมการ   

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะ กรรมการ

บรษิทั (Board Diversity) ทัง้ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อายุและเพศ ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและ

การตดัสนิใจของคณะกรรมการ จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ

พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหากรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีงคป์ระกอบและโครงสรา้งที่

เหมาะสมกบัทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมกีรรมการทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ

ทีด่ ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหาสาํหรบัผูท้ี่

จะมาปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จําเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัทฯ (Board Skills 

Matrix) รวมทัง้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ํากดั เพศ อายุ สญัชาต ิทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่าง

ใด สาํหรบัการสรรหากรรมการเขา้ใหม่ อาจจะพจิารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรอืใชบ้รษิัททีป่รกึษา 

(Professional Search Firm) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้  

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกนิ 3 วาระ หรอื 9 ปี โดยนับจาก

วนัทีด่าํรงตําแหน่ง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ก) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้กําหนด ซึง่กรรมการจํานวนไม่น้อย

กว่า 3 คน หรอืหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จํานวนใดจะสงูกว่า) จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทัง้น้ีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

ข) คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกตัง้รองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอื่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้ 
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ค) ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใหม้ี

การแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

ง) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยตําแหน่ง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) มกีรรมการจาํนวนทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการอสิระ จาํนวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จํานวน 1 ท่าน จะเหน็

ไดว้่า บรษิทัฯ มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 8 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด  

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรษิทั คอื ผูนํ้าและผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการทีจ่ะทาํใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่บทบาทหลกัทีส่าํคญัของประธานกรรมการบรษิทัมดีงัน้ี  

• สนับสนุนให้มกีารปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพในคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

• สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและกรรมการอสิระใน

กจิกรรมและกระบวนการทางการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

• สนบัสนุนใหม้กีารประเมนิและพฒันาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

• เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้กําหนดวาระการประชุมร่วมกบั

ฝ่ายจดัการและเลขานุการบรษิทั 

• จดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ สาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

• จดัใหม้ชี่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิต่อระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ 

• แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะกรรมการบรหิาร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(5) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะตอ้งปฏบิตัหิน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

3. การประชุมของคณะกรรมการบรษิทัฯ   

บรษิทัฯ จะกําหนดวนัและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี โดยมกีารกําหนดตารางการประชุมไวล่้วงหน้าตัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี รวมทัง้กําหนดระเบยีบวาระประจําของการประชุมแต่ละครัง้ไว้อย่างชดัเจน และอาจมกีาร

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบัหนังสอืเชิญประชุม   

ร่างรายงานการประชุม และขอ้มลูประกอบระเบยีบวาระการประชุม เพื่อพจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วนั

ก่อนวนัประชุม  
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ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท จํานวน 8  ครัง้ นอกจากน้ี เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารจดัประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร เพื่อร่วมใหเ้สนอขอ้คดิเหน็และแนวทางในการบรหิารจดัการ และการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี ในปี 

2561 มกีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารในวนัที ่8 มกราคม 2561 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ “การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั” ในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการ 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานคณะกรรมการทัง้รูปแบบ

ประเมินรายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ

พจิารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและปัญหาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ แบ่งการประเมนิเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล แบ่งการประเมนิเป็น 3 หวัขอ้  ไดแ้ก่  

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

• กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานใน

ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน โดยดําเนินการประเมิน 

ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เพื่อทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และนําผลการประเมนิไปหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ทัง้น้ี สาํหรบัขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ทีไ่ด้รบัจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ บรษิัทฯ จะนํามาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของ

การทาํงานของคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการกาํกบัดแูลกจิการ 
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• ผลการประเมนิ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 94.04 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 94.44 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการชุดย่อย 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจาํทุก

ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใชแ้นวทางการประเมนิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่มหีวัขอ้เกีย่วกบั โครงสรา้ง

และคุณสมบตัขิองแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะอนุกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที ่และความ

รบัผดิชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อย  

• กระบวนการในการประเมนิ 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจําทุกปี เพื่อ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบการประเมนิดงักล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน 

โดยดําเนินการประเมนิทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม

คณะกรรมการ 

• ผลการประเมนิ 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 98.05 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล มคีา่ระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทัง้คณะ มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 99.44 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแบบรายบุคคล มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 97.22 

 

(ค) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้คณะ มค่ีาระดบัคะแนน = รอ้ยละ 89.17 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 89.86 

(ง) คณะกรรมการบรหิาร 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 92.70 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารแบบรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนน = รอ้ยละ 91.57 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการบรษิัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจําทุกปี  

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัขอ้เกีย่วกบั ความเป็นผูนํ้า การกําหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ ์การวางแผนและผลปฏบิตัิ

ทางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร  

การสบืทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกํากบัดูแล

กจิการ และคุณลกัษณะสว่นตวั โดยใชแ้นวทางการประเมนิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• กระบวนการในการประเมนิ 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีที่

ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ ซึง่ผลการประเมนิจะนําไปพจิารณาเพื่อกาํหนด

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อไป 

• ผลการประเมนิ 

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดมีาก”  

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสและขออนุมตัิจากที่ประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ซึง่หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการไดม้กีารพจิารณาจากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและอยู่ในระดบั 

ทีส่ามารถจงูใจเพื่อรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที ่

6. การรวมหรอืแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการบรหิารงาน และ

ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ที่จะส่งเสริมให้การดําเนินงานของ

คณะกรรมการบรษิัทมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการพฒันาผู้บรหิารเพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรบัการหมุนเวยีนตําแหน่ง

ภายในองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา 

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลกัสตูรที่

เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร และจดัใหม้กีารประเมนิศกัยภาพ เพื่อพฒันาความพรอ้มในการ

ปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
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• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมเีลขานุการบรษิัทเป็นผู้ประสานงาน 

เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบถงึบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการกํากบัดแูล

กจิการของบรษิทัฯ ตลอดจน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและการดาํเนินงาน และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  ซึง่ รายละเอยีดของเน้ือหาประกอบดว้ย ลกัษณะธุรกจิ ขอ้มูลทาง

ธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาทางบรรณ

ธุรกจิ และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

ในปี 2561 บรษิัทฯ ได้มกีารจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จํานวน 2 ท่าน คอื นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช และ 

นายอภมิุข สขุประสทิธิ ์

• การอบรมของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดทําแผนอบรมของกรรมการให้สอดคล้องกับ Board Skills Matrix โดยสนับสนุนให้กรรมการ  

ได้ศกึษาและอบรมเพิม่เตมิเพื่อเพิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัการทําหน้าที่กรรมการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ดร.ปรเีปรม 

นนทลีรกัษ์ ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง ได้เข้าอบรมสมัมนาใน

หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในหลกัสตูร How to Devdlop a Risk Management Plan 

(HRP) รุ่นที ่16/2561 สว่นกรรมการท่านอื่นๆ ไม่ไดม้กีารอบรมของ IOD เพิม่เตมิ   

8. นโยบายการไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง นอกจากน้ี กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง 

9. การจดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง 

บรษิัทฯ จดัใหม้กีารจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่งงานที่สาํคญัอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดตําแหน่งหลกัที่ต้อง

จดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัที ่1    ผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร คอื ตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ 

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ระดบัที ่2    ผูบ้รหิารระดบัสงูของสายงาน ได้แก่ สายงานฝ่ายปฏบิตักิาร สายงานฝ่ายพฒันาโครงการ สายงานฝ่าย

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์และสายงานฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ อยู่ภายใต้การดแูลของประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

ระดบัที ่3      ผูบ้รหิารระดบัสงูของระดบัฝ่าย อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละสายงาน 

 

หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณากําหนดคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ําเป็นต่อตําแหน่งงาน

โดยใช้ข้อมูลอ้างองิจากใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อทําการประเมนิและ

คดัเลือกผู้มีศกัยภาพ มคีวามรู้ความสามารถ หรอืมปีระสบการณ์ เพื่อกําหนดแผนพฒันาผู้สบืทอดตําแหน่ง โดยจะ

พัฒ นาในด้าน (1) ความสามารถหลัก  (Core Competency) (2) ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial 

Competency) และ (3) ความสามารถในสายอาชีพ (Functional Competency) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
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รองรบัการขยายธุรกจิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบรษิัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุให้เกดิความต่อเน่ืองในการ

บรหิารงาน และเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธใ์นอนาคตอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึจดัทําแผน

สบืทอดตําแหน่ง (Succession Planning) เพื่อสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารทีว่่างลงจากการเกษยีณอายุ การโยกยา้ย หรอื

ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์รตามแผนขยายกจิการของบรษิทัฯ ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิาณาให้เป็นผูส้บืทอดตําแหน่งจะไดร้บั

การพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการแต่งตัง้ และเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ จะมีความต่อเน่ืองในการ

บรหิารงาน  

10. การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

ก) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องเกบ็รกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท 

ยกเวน้จะใชข้อ้มลูดงักล่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ เท่านัน้ 

ข) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรอืเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

ค) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่ขาย/ซือ้/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลที่เป็น

ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

นอกจากน้ี ทางบรษิัทฯ ได้จดัทําเป็นข้อปฏิบตัิว่า กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ ห้ามทําการซื้อขาย

หลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื่นทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่การเปิดเผย

ขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

11. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และคํานึงถงึผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยดัพลงังานในสํานักงานเพื่อรกัษา

สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานภายในองคก์ร  

12. นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในทุกระดบัการปฏบิตังิาน 

มรีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่งกจิกรรม

การควบคุม ขอ้มูลและการสือ่สารและการตดิตาม รวมถงึ การดาํเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องรกัษาและดูแลเงนิลงทุนของ

ผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 

รวมทัง้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็น 
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ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

13. กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการอย่าง

เคร่งครดั เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และเพื่อสรา้งความมัน่คงและ

ความยัง่ยนืให้กบัองคก์ร ผู้ถอืหุน้และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และจดัให้มกีารทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็น

ประจาํทุกปีอย่างสมํ่าเสมอ     

การปฏิบติัตามหลกักาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

บรษิัทฯ ให้ความสาํคญัในการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และเหน็ว่า ตลอดปี 

2561 บรษิทัฯ ไดนํ้าหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีาปรบัใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองยกเวน้

ในบางหลกัการทีบ่รษิทัไดเ้ลอืกปฏบิตัใินลกัษณะทีม่คีวามแตกต่าง โดยมรีายละเอยีดและคาํอธบิายดงัต่อไปน้ี 

หลกัการ / แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1. คณะกรรมการสรรหา ควรประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระทัง้คณะ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และ 33.33 ตามลาํดบัของ

จาํนวนกรรมการทัง้คณะ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ โครงสรา้งและ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหามคีวามเหมาะสม 

เน่ืองจากสมาชกิคณะกรรมการสรรหาสามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

2. คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายการจาํกดัจาํนวน

ปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 

6 ปี  

บรษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของ

กรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ การกาํหนดวาระไม่เกนิ 

9 ปี ยงัมคีวามเหมาะสม และเหน็ว่ากรรมการอสิระ

สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระได ้

 


