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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กฎระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดพ้จิารณาการนําหลกัปฏบิตัติามหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่อกโดย

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใชเ้พื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกจิ

บรษิทั ซึง่คณะกรรมการจะทบทวนและปรบัปรุงทุกปี เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการ

ใหค้วามสําคญัในการนําไปปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทยีมกนั มคีวามโปร่งใส และเสนอ

ขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งเพยีงพอ

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าทีดู่แลระบบการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการกํากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัท ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิให้

ผูบ้รหิาร พนกังานปฏบิตังิานดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหผู้ม้สีว่น

ไดเ้สยีทุกภาคสว่นมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และเชื่อมัน่ว่าบรษิทัเจรญิเตบิโต

ต่อไปอยา่งยัง่ยนื

บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และจรรยาบรรณธุรกจิ ช่องทางการแจง้เบาะแสการ

ทุจรติ รวมถงึนโยบายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื่อสรา้งความเขา้ใจทีด่ี และ

สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบัชัน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีรวมทัง้การสือ่สารและ

เผยแพรส่าํหรบัการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม่

ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและหลกัปฏบิตัขิา้งตน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัทํารายงานนโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ี โดยมหีมวดหมู่ ดงัน้ี

หมวดที่: 1 สิทธิของผ ูถ้ือหุ้น และการปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Rights of Shareholders and

Equitable Treatment of Shareholders)

สิทธิผ ูถ้ือหุ้นและการประชมุผ ูถ้ือห ุ้น

1. สทิธใินการซื้อขาย หรอืโอนหุ้น และการรบัทราบขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั ขอ้มลูทีส่าํคญัตามรอบระยะเวลา และขอ้มลูสาํคญัตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผย

ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

2. สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ การลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และการไดร้บัสว่นแบ่งใน

ผลกาํไร/เงนิปันผลอยา่งเท่าเทยีมกนั รวมทัง้สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั

3. สทิธใินการมอบฉนัทะ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถรว่มประชุมมอบฉนัทะไดต้ามแบบที่

กําหนด โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และอํานวยความสะดวกใหผู้ม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทัง้น้ีบรษิัทได้แนบรายละเอียด

กรรมการอสิระดงักล่าวพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะในหนงัสอืนดัประชมุและโดยเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

4. สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ เวน้แต่ วาระใดทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ นอกจากน้ีประธานทีป่ระชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความ

คดิเหน็ และซกัถามในทีป่ระชุม และใหม้กีารบนัทกึประเดน็คาํถามคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุมเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ที่

ไมไ่ดเ้ขา้ประชุมไดร้บัทราบ
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5. สทิธใินการร่วมตดัสนิใจเรื่องสําคญัต่างๆ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกเหนือจากทีไ่ด้มอบอํานาจให้

คณะกรรมการบรษิทับรหิารงาน เชน่ การรบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน การอนุมตังิบการเงนิประจาํปี

การพจิารณาจดัสรรกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงนิปันผล การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การ

กําหนดคา่ตอบแทนเบีย้ประชุม โบนสั/บําเหน็จ และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั และค่าสอบบญัชี รวมทัง้การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึง่

สนิทรพัยท์ีม่นียัสาํคญั

6. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ บรษิทัจดัใหม้ผีูต้รวจสอบอสิระทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั และ/หรอื

ตวัแทนสถาบนัทาํหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้ นบัองคป์ระชุม นบัคะแนนเสยีงตรวจสอบผลของมติ และผล

ของการลงคะแนนเสยีงเพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทั

7. บรษิัทไม่ได้เพิม่วาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลสําคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้

8. บรษิทัไดอ้ํานวยความสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัเขา้รว่มประชุมผูถ้อื

หุน้โดยบรษิทักาํหนดสถานทีท่ีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้รว่มประชุมไดโ้ดยงา่ย

สิทธิในการได้รบัข้อมลูของการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น

1. บรษิทัไดจ้ดัทําหนังสอืนัดประชุมพรอ้มรายละเอยีดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระทีเ่สนอในหนังสอื

นดัประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้สดงความเหน็ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนในการเขา้

รว่มประชุม โดยจดัสง่หนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้และไดเ้ผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ

2. สทิธใินการรบัทราบขอ้มลู รายละเอยีดในวาระเลอืกตัง้กรรมการ โดยหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ได้

ระบุชือ่พรอ้มแนบประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะเสนอเลอืกตัง้ ประเภทของกรรมการทีเ่สนอขอ้มลูการเขา้รว่ม

ประชมุในปีทีผ่า่นมา วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ซึง่บรษิทัเสนอชือ่กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้

ลงคะแนนทลีะคน เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

3. สทิธใินการรบัทราบขอ้มูล รายละเอยีดในวาระเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

โดยในหนงัสอืนดัประชุม ไดกํ้าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัผูส้อบบญัชี บรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถของ

ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี และคา่บรกิารของผูส้อบบญัชทีีก่าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

4. สทิธใินการไดร้บัแจง้ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนในมติ การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง และการนับ

คะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งชดัเจน

5. เพือ่ความโปรง่ใส และตรวจสอบได้ ในการประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการ

ประชุม และเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ และแมน่ยาํ บรษิทัไดนํ้าระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการลงทะเบยีน และลงมตขิอง

ผูถ้อืหุน้

6. สทิธใินการไดร้บัทราบมตคิณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีดการประชุม วนักําหนดรายชือ่

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ และมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล และระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ลว่งหน้า ก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย

7. ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และผลการลงคะแนนเสยีง ในวนั

ทาํการถดัไปนบัแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั

รวมทัง้ จดัทาํรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ตามวาระ พรอ้มทัง้มตทิีป่ระชมุและจาํนวนเสยีง ทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งด

ออกเสยีงและบตัรเสยี และนําส่งสําเนารายงานการประชุมฉบบัเต็มภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมผู้ถอืหุ้นต่อ
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สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่

ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมทัง้ความคดิเหน็และซกัถามจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ

สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุมสามญัผ ู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อ เข้ารบัการเล ือกต ัง้เป็น

กรรมการบริษทั และส่งคาํถามล่วงหน้า

บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบั

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อคณะกรรมการใน

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดอืนก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่ละปี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทั

กาํหนดซึง่ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั

สิทธิในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย

1. บรษิทัส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ

ผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่มในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เพือ่พบปะและตอบคาํถามของผูถ้อืหุน้

2. บรษิทัสง่เสรมิ และสนบัสนุนให้ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เขา้รว่มในการประชุมผูถ้อื

หุน้ทุกครัง้เพือ่ตอบคาํถามผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย

หมวดที่ : 2 บทบาทของผ ู้ม ีส่วนได้เสียและการพฒันาธ ุรกิจเพ่ือความย ัง่ยืน (Roles of Stakeholder and

Business Sustainability Development )

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื ดว้ยการดําเนินธุรกจิอย่างรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัจะปฏบิตัติ่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นอยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้ผูม้สีว่นได้

เสยีภายนอกซึง่ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หน้ี สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง

และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน คอืพนกังานของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัตระหนกัวา่ทุกฝ่ายเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาและ

สรา้งความสาํเรจ็ใหแ้ก่ผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้จรญิกา้วหน้า และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และขอ้พงึปฏบิตัขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม

ไวใ้นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีด่แีก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน

และสรา้งแนวทางปฏบิตัทิีด่แีก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัชัน้ ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์

ของบรษิทัโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี

ผ ู้ถือหุ้น : บรษิทั นอกจากจะตระหนักถงึสทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐานทีม่อีย่างเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้แลว้

บรษิทัยงักําหนดแนวทางปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี มกีารดําเนินการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างถูกต้องและโปร่งใส มกีารควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั และ

ช่องทางการตดิต่อสื่อสารกบับรษิทัอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่าบรษิทัจะดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส

มุง่มัน่สรา้งความเจรญิเตบิโตและผลตอบแทนทีม่ ัน่คงใหก้บัผูถ้อืหุน้ อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว

ล ูกค้า : บรษิทัมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจสงูสุดใหลู้กคา้ โดยพฒันาคุณภาพสนิคา้ ผลติภณัฑ์ และ

บรกิารทีม่คุีณภาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้มกีารคดัสรรวตัถุดบิ และกระบวนการผลติทีไ่ด้

มาตรฐาน เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้รบัสนิค้า ผลติภณัฑ์ และบรกิารที่ดมีคีุณภาพ มคีวามปลอดภยั ในระดบัราคาที่

เหมาะสม นอกจากนี้บรษิทัยงัไดม้กีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่พฒันาคุณภาพสนิคา้และ

การบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายรกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้

ดว้ยการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และกฏหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั บรษิทัมี
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ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ของบรษิทั ไลน์ออฟฟิเชยีลแอคเคาท์

(LINE Official Account) เฟสบุ๊ค (Facebook) และโทรศัพท์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าในการแจ้งถึง

ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากสนิคา้ และการบรกิารของบรษิทั และหากขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว มนีัยสําคญักจ็ะนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ บรษิทัเพือ่หาแนวทางดาํเนินการต่อไป

ค ู่ค ้า : บรษิทัคํานึงถงึความเสมอภาคในการดําเนินธุรกจิ ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ

ผลประโยชน์รว่มกนั ซึง่กระบวนการคดัเลอืกคูค่า้มกีารกําหนดขัน้ตอน วธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืกคูค่า้ไวอ้ยา่งชดัเจน

เป็นไปอยา่งยุตธิรรม และโปรง่ใส โดยคาํนึงถงึชือ่เสยีง มาตรฐาน และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี รวมทัง้จดัทาํสญัญา

ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม และไมข่ดัต่อกฎหมาย สง่เสรมิศกัยภาพของคูค่า้ ดว้ยความรว่มมอืในการวจิยัและ

พฒันาสนิคา้ บรกิาร และนวตักรรม นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่รบัเงนิ ทรพัยส์นิ ผลประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบ

จาก คู่คา้ และไม่สนับสนุนคู่คา้ทีป่ระพฤตมิชิอบ มคีวามเกี่ยวขอ้งในการทุจรติคอร์รปัชนั หรอืมกีารละเมดิสทิธิ

มนุษยชนและการกระทาํผดิดา้นกฏหมายแรงงาน

ค ู่แข่ง : บรษิทัดําเนินธุรกจิตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมโดยคาํนึงถงึหลกักฎหมายแขง่ขนัทาง

การค้า และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไม่กระทําการทุจริต ทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความ

ลบัทางการคา้ ของคู่แข่งดว้ยวธิอีนัมชิอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดๆ

รวมถงึ ไมก่ระทาํการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น

เจ้าหน้ี : บรษิทัปฏบิตัติ่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏบิตัติามเงื่อนไข ขอ้ตกลง

และสญัญาอย่างเคร่งครดั รวมทัง้การมมีาตรการป้องกนัในการผดินัดชาํระหน้ี เพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการ

เงนิของบรษิทั การบรหิารเงนิทุน และความสามารถในการชาํระหนี้อย่างครบถว้นและตรงตามระยะเวลาทีก่ําหนด

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข ขอ้ตกลง และเหตุการณ์ทีก่ระทบต่อสถานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยสําคญั

โดยอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี บรษิทัจะแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบเพือ่หาแนวทางหรอืวธิกีารแกไ้ข

ปัญหารว่มกนั

ชุมชน และสงัคม : บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้ชุมชนและสงัคมมคีวามเป็นอยู่ที่ดี มคีวามมัน่คงทาง

เศรษฐกจิ สามารถพึง่พาตนเองได้ ใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุน ชว่ยเหลอืในการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคทอ้งถิน่ในกจิการสาธารณประโยชน์ ทัง้นี้ บรษิทัจะ

ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฏระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

สิ่ งแวดล้อม : บรษิทัมุ่งมัน่ดําเนินธุรกจิโดยคํานึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม จดัทํานโยบายดา้นอาชี

วอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม สนับสนุนให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัชัน้ใช้ทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ คุม้คา่ และปฏบิตังิานดว้ยจติสาํนึกถงึความปลอดภยั และคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม

พนักงาน : บรษิทัยดึถอืว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีส่ําคญัของบรษิทั เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการนําพา

บริษัทสู่ความสําเร็จบริษัทยงัให้ความสําคญัต่อการเคารพสทิธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุก

ระดบัชัน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นดว้ยความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัไมแ่บ่งแยกดว้ยเหตุแหง่ความหลากหลายทาง

เชื้อชาติ ศาสนา เพศและวฒันธรรม ปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน อีกทัง้บรษิัทได้ปฏิบตัิตาม

กฎหมายแรงงาน มกีารจา้งงานทีเ่ป็นธรรม จดัทาํสญัญาจา้งแรงงานทีม่เีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม มโีครงสรา้งผลตอบแทน

รวมทัง้ นโยบายเงนิออมทีส่อดคลอ้งกบั ความรูค้วามสามารถ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในตําแหน่งงาน และมี

ระบบการจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จดัหาสวสัดกิารทีด่แีละเหมาะสมกบั

สถานะของบรษิทัแก่ผู้บรหิาร และพนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ
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สขุอนามยั และทรพัยส์นิ อนุญาตใหล้างาน การโอนยา้ยตามความเหมาะสมและจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารระหวา่ง

พนักงานกบัผู้บรหิารระดบัสูง รวมทัง้สนับสนุนกระบวนการพฒันา และเพิม่พูนทกัษะความรู้ โดยจดัให้มกีาร

ฝึกอบรมตามตําแหน่งงานทัง้ภายใน และภายนอกบรษิทัตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการ

เคารพสทิธมินุษยชน พนักงานทุกระดบัจะไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั และไม่เลอืกปฏบิตัติ่อพนักงานคนใดคน

หนึ่งโดยใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวั

ภาครฐั : บรษิัทยดึมัน่สนับสนุนการดําเนินงานภาครฐั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของ

หน่วยงานกาํกบั ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอื ในกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั

เพือ่รว่มเสรมิสรา้งความมัน่คง และเจรญิเตบิโตใหก้บัประเทศชาติ รวมทัง้การใหค้วามสาํคญัเรือ่งของทรพัยส์นิทาง

ปัญญา หรอืงานอนัมลีขิสทิธิโ์ดยบรษิทัดําเนินธุรกจิภายใต้กฎหมาย หรอืขอ้กําหนดทีเ่กี่ยวกบัสทิธใินทรพัย์สนิ

จะไม่ดําเนินการ หรอืสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น

ลขิสทิธิ ์ สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ เครื่องหมายการคา้ ขอ้มูล ชื่อทางการคา้และสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ และ

ทรพัย์สนิทางปัญญาทุกประเภท โดยกําหนดนโยบายให้กรรมการผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างบรษิทัมหีน้าที่

ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดําเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

นอกจากน้ีบรษิทัจะไม่ทําธุรกจิหรอืดําเนินกจิการร่วมกบันิตบุิคคล หรอืบุคคลทีก่ระทําการละเมดิต่อทรพัยส์นิทาง

ปัญญาทุกประเภท

หมวดที่: 3 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในการ

เปิดเผยสารสนเทศทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้เสยีทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวเิคราะห์

ผูเ้กี่ยวขอ้ง ตลอดจนผูท้ีใ่หค้วามสนใจ ได้รบัทราบรายละเอยีดขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผย

สารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี และตามเหตุการณ์ทัง้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ี

1. เอกสารสําคญัของบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม หนงัสอืรบัรอง ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธิ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อื

หุน้ และรายงานความยัง่ยนื

2. ขอ้มูลทางการเงนิ และมรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี 56-1 (One Report) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามข้อกําหนด ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

3. โครงสรา้งกรรมการ บทบาท และหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้

การประชุม และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชุม รวมทัง้ โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ โครงสรา้งองคก์ร และ

ขอ้มลูบรหิาร

4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัิ

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ สําหรับ

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

กําหนด ภายในกรอบ ทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ทัง้น้ี ค่าตอบแทน

ดงักล่าวคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นทําหน้าที่พจิารณาและกลัน่กรองก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน
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5. รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั กรณีทีเ่ขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารครัง้แรก หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี เลขานุการบรษิทั

จะทําหน้าทีจ่ดัเตรยีมแบบรายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหแ้ก่กรรมการจดัทําและส่งสาํเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีให้

ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักล่าว

6. ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงขอ้มูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหต้รงกบัสถานการณ์ปัจจุบนับรษิทั และได้

เผยแพรข่อ้มลูสาํคญัผา่นชอ่งทางการสือ่สารผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย

หมวดที่: 4 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้มหีน้าทีส่าํคญัในกาํหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และ

ตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายและกลยุทธท์ีส่าํคญัของบรษิทั ตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารให้

เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุ้น รวมถงึประเมนิผลการดําเนินงานของ

กจิการเทยีบกบัแผนงานทีว่างไว้ ดงันัน้ คณะกรรมการจงึประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทีห่ลากหลายซึง่สามารถนําประสบการณ์ทีม่มีาพฒันาและกาํหนดแนวนโยบายทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยจะต้องมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลา ซึง่รวมถงึ

รายงานทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่

เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน ผา่นชอ่งทางต่างๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยขอ้มลู

ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการมคีุณสมบตัทิีห่ลากหลายทัง้ในดา้นเพศ ทกัษะ

ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรษิัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน คดิเป็นอตัราส่วนเท่ากบั 1 ใน 2 ของกรรมการ

ทัง้หมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด ตามขอ้ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(ฉบบัประมวล) และบรษิทัยงัไดกํ้าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และคณะกรรมการบรหิาร ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัทํากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั

และกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัชดุยอ่ยทัง้ 5 ชดุ อนัประกอบดว้ย องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่ง

องคป์ระชุม และขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เปิดเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแยกไวต้่างหาก ทัง้นี้

บรษิทัไดก้าํหนดใหก้รรมการอสิระ 1 คน รว่มพจิารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

นอกจากน้ี บรษิทัไดก้ําหนดจาํนวนองคป์ระชุมขัน้ต่ําของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ณ ขณะทีจ่ะลงมตใินทีป่ระชุม ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด รวมถงึกําหนด

คณุสมบตักิรรมการอสิระเพิม่เตมิ วา่ดว้ยวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ ดงัน้ี
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จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการ

กรรมการอสิระมวีาระการดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนั (ไม่เกนิ 9 ปี) ซึง่เริม่นับวาระ

แรกตัง้แต่การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามมตอินุมตัิ เรื่องการแต่งตัง้

คณะกรรมการบรษิทั และใหค้รบกําหนดการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทีต่น

ครบกําหนดออกตามวาระ ทัง้น้ี คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

เลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปไดต้ามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร แต่ใหค้ณุสมบตัคิวามเป็นอสิระของกรรมการ

นัน้สิน้สดุลง

การจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนของกรรมการ

กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง ทัง้น้ี เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษทัอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นได้ ทัง้น้ี

ตอ้งไมก่ระทบต่อผลการปฏบิตังิานในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในตําแหน่งทีด่าํรงอยูทุ่กตําแหน่ง โดยการไปดาํรง

ตาํแหน่งในบรษิทัอีน่นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ

คณะกรรมการบรษิทัไดส้ง่เสรมิใหจ้ดัทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังาน ไดย้ดึถอืและปฏบิตัิ โดยถอืเป็นภาระและความรบัผดิชอบทัว่กนั เพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ของบรษิทั ตลอดจนสรา้งความน่าเชือ่ถอืในการดาํเนินกจิการอนัจะทาํใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยเริม่จากกระบวนการ การระบุ

ความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การตดิตามและควบคุมความเสีย่ง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสีย่ง

เพือ่ป้องกนัใหเ้กดิการบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพและสมํ่าเสมอ

แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู

บรษิทัมกีระบวนการกําหนดค่าตอบแทนทีช่ดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อนําเสนอขอ

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยแนวทางการกาํหนดคา่ตอบ

แทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง จะพจิารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะ

ทางการเงนิของบรษิทั ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบของกรรมการ หรอืผูบ้รหิารแต่ละคน เพือ่ใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีส่ามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่บับรษิทัได้ และสามารถเทยีบเคยีงได้

กบัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั ซึ่งกรรมการของบรษิทัทุกคนเขา้ใจถงึหน้าที่

ความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทั และพรอ้มทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนอยา่งเป็นอสิระและปรบัปรงุตวัเอง

ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถงึประโยชน์

สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบรษิทัทุกคนยงัอุทศิเวลาเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่าม

ความรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีแ่ละเพยีงพอ รวมทัง้ถอืปฏบิตัใินการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีทีม่เีหตุผล

จาํเป็น
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แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan)

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการดาํเนินกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง จงึไดกํ้าหนดนโยบาย

และหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูบ้รหิาร และนโยบายสบืทอดตําแหน่ง โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส ซึง่จะพจิารณา

จากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์และจรยิธรรม ดงัน้ี

1) กาํหนดตําแหน่งทีส่าํคญัในการดาํเนินกจิการบรษิทัแต่ละสาย/ดา้น/ฝ่าย

2) กาํหนดคุณสมบตัทิีก่รรมการผูส้บืทอดตําแหน่ง

3) กาํหนดรายชือ่ผูบ้รหิารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานทมีคุีณสมบตัแิละความพรอ้มในการสบืทอดตาํแหน่ง

4) กําหนดรายชื่อ และพนักงาน ระดบัต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพสงูเป็นพเิศษทีม่โีอกาสเป็นผูส้บืทอดตําแหน่ง

ในโอกาสต่อไป

5) วางแผนการพฒันาผู้บริหารที่กําหนดและวางไว้ รวมทัง้พนักงาน และผู้บริหารที่มีศกัยภาพสูง

เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

6) ทบทวน และจดัทาํเป็นประจาํปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

หมวดที่ 5 การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในจึงได้มอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ดาํเนินการกาํกบัดแูลระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การวเิคราะห์ และบรหิารจดัการการควบคุมภายใน รวมถึงการพฒันางาน

ระบบงานดา้นตรวจสอบภายในและการบรหิารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

เหมาะสมกบับรษิทั ตลอดจนกํากบัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติหรอืประพฤตมิิ

ชอบ เพือ่ใหก้จิการของบรษิทัสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนุน

ให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ขอ้กําหนด และกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยมหีน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามเป็นอสิระทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบ

และประเมนิประสทิธภิาพ และความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

การบริหารจดัการความเสี่ยง

บรษิทัใหค้วามสําคญัในการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดําเนินธุรกจิไม่ว่าจะเกดิจากปัจจยั

ภายในหรอืปัจจยัภายนอก เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัทีนํ่าพาใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมาย และพนัธกจิ ตามกลยุทธ์ ที่

ไดก้ําหนดไวด้ว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง กํากบั

ดูแลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัให้เป็นไปตามเป้าหมาย กําหนดนโยบาย มาตรการการบรหิารความเสีย่ง

เพือ่ให้ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบัชัน้ยดึถอืปฏบิตัิ ประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่ง

ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเสีย่งดา้นการเมอืง ความเสีย่งดา้นภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ความเสีย่งดา้นโรค

ระบาดและเหตุฉุกเฉิน ความเสีย่งดา้นความยัง่ยนื ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย และความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเพื่อหาแนวทาง และวธิกีารบรหิารความเสีย่งเพื่อ

ปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพทีต่่อไป
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หมวดที่: 6 การป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบรษิทัมมีาตรการป้องกนัเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนด

นโยบายห้ามมใิห้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที่อาจขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืการดาํเนินธรุกรรมสาํคญั ไดแ้ก่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืการไดม้าหรอืจาํหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั โดยกําหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตัิ กระบวนการในการพจิารณา และอนุมตัริายการ

หรอืธุรกรรม จะตอ้งปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขอ้กําหนดของหน่วยงานที่

กาํกบับรษิทัจดทะเบยีน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

หมวดที่: 7 จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

การปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมสูงสุดต่อผู้มสี่วนได้เสยีอื่น นับเป็นสิง่สําคญัในการเสรมิสร้าง

ภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดม้ขีอ้พงึปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิ (Code

of conduct) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงาน ยดึมัน่เป็นแนวทางปฏบิตัดิว้ยความรบัผดิชอบ ความ

ซื่อสตัยส์จุรติ รกัษาความลบั คณุธรรมในวชิาชพี และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎเกณฑต์่างๆ เพือ่สรา้งความ

เชือ่มัน่ และความไวว้างใจแก่ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี ฉบบัแก้ไข ครัง้ที่ 3 น้ีได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอฟเอ็น

แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) ทัง้น้ี ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที่ 8 มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป
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