
 

 

 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

(Corporate Governance Policy) 

 

 

 

 

บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 



สารบัญ 

    หน้า  

บทนํา 3 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 4  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 5 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 8 

การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 10 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 16 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 19 

- 2 - 

 



บทนํา 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกับการจัดให้มีระบบการกํากบัดูแล

กิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและยกระดบัของการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้ถือปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) หลกัเกณฑ์การกํากบั

ดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังานก.ล.ต.”) และหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย

บริษัทเช่ือมัน่ว่าการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพ่ิมมูลค่าและ

ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีวา่เป็นรากฐานสําคญัในการท่ี

จะพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกรอบนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกบัหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีเป็นสากลของ 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเร่ืองดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ทบทวน

และปรับปรุงแนวปฏิบติัด้านกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และสถานการณ์ปัจจบุนั 

คณะกรรมการบริษัท เช่ือมัน่ว่าการปฏิบติังานด้านการกํากบัดแูลกิจการให้ประสบผลสําเร็จต้องได้รับความ

ร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกนัทัง้องค์กร จึงกําหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนกังาน และบุคลากรทุกคนของ

บริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบติังานในด้านการกํากับดูแลกิจการภายใน

องค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่แก่ 

ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอนัจะสร้างมลูคา่เพ่ิมและสง่เสริมให้บริษัทพฒันาเติบโตอย่างยัง่ยืนและมัน่คงตอ่ไป  
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นส่วนสําคญัท่ีจะนํามา

ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่อ้างอิงหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีเป็นสากลของกลุ่มประเทศ OECD 

(OECD Principles of Good Corporate Governance) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวด ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่านการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ทําหน้าท่ีแทนตน จงึให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะไม่กระทํา

การใด ๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเร่ือง

ตา่ง ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีและให้ความสําคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้ น 

รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและข้อบงัคบั

ของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นไปตามหรือสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบติั 

ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สํานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคญั โดยสิทธิขัน้

พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ การซือ้ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร

ข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้  

ถอดถอน และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และพิจารณาเร่ือง

ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์

สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น  

นอกจากนี ้เพ่ือเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกําหนดนโยบายในลกัษณะ

กีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการติดต่อสื่อสารกนัของผู้ ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทําข้อตกลงระหว่าง

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนด้วย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของ

บริษัทหรือตามรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนจะเป็นการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นซึง่คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร โดยในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการประชุม เพ่ือสนบัสนุนและ
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ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย บริษัทให้

ความสําคญักบัการกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

ของผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้นได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทและกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถึง

เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทและเวบ็ไซต์ของตลท.  

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมท่ีระบุวาระการประชุม วตัถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของแต่ละวาระการประชุม

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมีข้อมูลและระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการ

พิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัสามารถส่งคําถามท่ี

ต้องการให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าตามช่องทางและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด หรือสามารถ

สอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวข้องในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดโดยมีคําอธิบายวิธีการและเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้น

ต้องจัดเตรียมเพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพ่ือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืน หรือแต่งตัง้

กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและ

ออกเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุด้ 

ในวนัประชมุบริษัทจะจดัเตรียมบคุลากร ระบบและเทคโนโลยี ในการรองรับ อํานวยความสะดวก และ

ตรวจสอบเอกสารให้ผู้ เข้าร่วมประชมุอย่างเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว ถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้  

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ/ 

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้ บริหารระดับสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือชีแ้จง ตอบข้อซักถาม

ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น  

โดยก่อนเร่ิมการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการใน

การเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลกัเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบด้วย ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มี
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บุคคลท่ีสาม หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสด้วย  

 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถามใด ๆ 

ต่อท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีเสนอได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ี

ตลท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด  รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี

ถกูต้องและครบถ้วน อนัประกอบด้วยรายละเอียดจํานวนองค์ประชุมทัง้จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง และจํานวนผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมแทนผู้ ถือหุ้น รายชื่อและตําแหน่งของกรรมการ กรรมการ

ชุดย่อย ผู้บริหารระดบัสงูและผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม รวมถึงรายช่ือและตําแหน่งของกรรมการท่ีไม่เข้า

ร่วมประชมุ หลกัเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน ผลการลงคะแนนเสียง ข้อซกัถาม คําชีแ้จงและ

ข้อคิดเห็นท่ีสําคญั และข้อมลูใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้จัดส่งให้แก่ ตลท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึง

เผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์บริษัทภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กําหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ จดัให้มีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีดีท่ีสามารถ

ตรวจสอบและอ้างอิงได้  
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2. การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ ถือหุ้นรายย่อย จึงกําหนดให้แนวนโยบายเพ่ือดแูล ปกป้องและ

สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและหรือช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน

และเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้ น ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทและกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถึง

เผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

และเวบ็ไซต์ของตลท. ด้วย 

2. บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น 2 ภาษาทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน และ

เปิดเผยหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมภายใน

รอบระยะเวลาท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบ

ท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ี

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ 

พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลกัฐาน ขัน้ตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถจดัเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบฉันทะจะกําหนดขึน้ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกําหนด

มาตรการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะ  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วเพ่ือรักษาสิทธิของตนได้ 

5. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุท่านทําการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

ส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กําหนด เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสีย

กบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 
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6. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชดัเจน

และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนด  รวมถึงกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา และได้จดัให้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้

ในรายงานประจําปีด้วย 

7. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชดัเจน

เก่ียวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 นอกจากนี ้ได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์

ให้ตนเองและผู้ อ่ืนไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน 

8. ในการทํารายการระหว่างกันต้องกระทําอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคา

อ้างอิงกบัราคาตลาด และคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลให้

มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง

เคร่งครัดด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายสามารถมัน่ใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ

และใช้สิทธิท่ีมีของตนได้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมอย่างแน่นอน 
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3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อเร่ืองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทัง้

ภายในและภายนอก โดยตระหนกัดีวา่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัททกุรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษัทอย่างดีท่ีสดุตาม

สิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยได้กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วน

ได้เสียในการสร้างความมัง่คงและยัง่ยืนของกิจการ ทัง้นี ้ในระบบการกํากบัดแูลกิจการมีผู้ มีส่วนได้เสียท่ีสําคญัหลาย

กลุ่มด้วยกนัได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี ้และชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครัฐ และ

กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนได้แก่ คูแ่ข่งทางการค้า เป็นต้น 

 บริษัทตระหนกัดีว่า ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จากการได้รับความสนบัสนุนท่ีดีจากผู้ มีส่วนได้เสีย

กลุม่ตา่ง ๆ จงึได้กําหนดนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์

ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้

ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ดงันี ้ 

1. ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสตัย์สุจริต ยึดหลกัปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน 

พร้อมทัง้กํากับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้

ข้อมูลท่ียงัมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถงึบริหารจดัการและตดัสินใจในทางธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ 

เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโต

แก่ธุรกิจอย่างมัน่คงและยัง่ยืนเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

 ในด้านการดแูลพนกังานซึง่ถือวา่เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนกังานต้อง

ได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศกัยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจใน

คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามยัในการทํางาน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางพิจารณา

จากความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานเป็นสําคญั ในการพฒันาศกัยภาพได้จดัให้พนกังานเข้ารับ

การอบรมในหลักสูตรท่ีหลากหลายทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
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ความสามารถของพนักงานซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย รวมถึงจัดให้มีสถานท่ีทํางานทัง้ใน

ส่วนสํานกังานและโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดี โดยมีการเก็บสถิติการบาดเจ็บ

จากการทํางานเพ่ือนํามาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึง บริษัทคํานึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบตัิและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่

พนกังานทุกคนด้วย รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จํากัดเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สญัชาติ และความ

คิดเห็นทางการเมือง โดยดแูลและปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3. ลูกค้า   

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า เอาใจใส ่

และดแูลรับผิดชอบตอ่ลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานของสินค้า  รวมถึงจดัให้มีหน่วยงาน 

หรือบุคคลทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้า เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดงักล่าวให้แก่ลกูค้า

ได้อย่างรวดเร็ว 

4. คู่ค้า  

บริษัทให้ความสําคัญกับการคดัเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเช่ือถือ และไม่มี

ประวติัการกระทําผิดด้านทจุริต และละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นสําคญั รวมถงึ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าและ

ข้อตกลงตามสญัญา โดยมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และเพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะตดั

ความสมัพนัธ์กบัคูค้่าทนัที หากพบการทจุริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าทําสญัญาหรือ

ธุรกรรมใด ๆ กบับริษัท  

5. เจ้าหนี ้  

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีทุ้กรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมัน่ในการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไข ข้อกําหนดเร่ืองหลกัประกนั และข้อตกลงในสญัญาท่ีให้ไว้กบัเจ้าหนีต้า่ง ๆ อย่างเคร่งครัด 

6. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความ

เป็นธรรม ไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริต และไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ 
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7. สังคมและชุมชน 

ในด้านสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกันใน

สงัคม เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคมทัง้ในท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่และในระดบัประเทศ  บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตัง้อยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทัง้การให้

ความสําคญัต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือสงัคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับการตอบแทนสงัคมในวงกว้าง บริษัทจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคณุภาพของสงัคมด้านต่าง ๆ รวมทัง้การบริจาค

เพ่ือสาธารณะประโยชน์อย่างตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน  

8. สิ่งแวดล้อม  

สําหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ความสําคัญในอันท่ีจะสร้างค่านิยมและจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุคา่โดยเร่ิมต้นจากจดุเลก็ ๆ ไปจนถงึภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม 

กิจกรรม และการรณรงค์ภายในองค์กรท่ีหลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษใน

สํานกังาน  และการดแูลให้การดําเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกบัสภาพแวดล้อมและชุมชนมากท่ีสดุ รวมถึง

โรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีจะทําให้องค์กรได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพฒันาสิ่งแวดล้อมควบคู่กบัการพฒันาธุรกิจ โดยมุ่งเน้น

ในการป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วย ตลอดจน บริษัท

ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทัง้ภายในและภายนอก

บริษัท เพ่ือให้ความรู้และสร้างคา่นิยมท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแก่พนกังานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทยงัตระหนกัถึง

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้

นวตักรรมการผลิตด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเพ่ือลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้

ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ลดปริมาณการสญูเสียและสิน้เปลืองทรัพยากรโดยไมจํ่าเป็น 
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9. หน่วยราชการและองค์กรที่เก่ียวข้อง  

 บริษัทยึดถือการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภยั แรงงาน การจดัการด้านภาษีอากรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ

ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

 นอกเหนือจากแนวทางการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการในด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์

ของผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

1.        แนวทางดาํเนินการเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ 

ท่ีมีความแตกต่างทางแนวคิด เชือ้ชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือ

สถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนษุยชน รวมถงึจะนําแนวทางปฏิบติัด้านสิทธิมนษุยชนท่ีเหมาะสมมาปรับใช้กบั

องค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและหรือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 

2.        แนวทางดาํเนินการเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากงานสร้างสรรค์เหล่านัน้ถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

บริษัท โดยท่ีบริษัทได้ขอขึน้ทะเบียนลิขสิทธ์ิ และย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือ

รักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพฒันาในทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบาย

หรือความจําเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอ่ืน  

3.        แนวทางดาํเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจนและสนบัสนนุการตอ่ต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามความเหมาะสม

พร้อมกนันี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

คอร์รัปชัน่ การให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้

ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทําสาธาณะกุศลไปเพ่ือ

ประโยชน์หรือสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเดด็ขาด  
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พร้อมกันนี ้ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริคอร์รัปชั่น

อย่างตอ่เน่ือง รวมถงึจดัให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการติดตามผล

การปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเร่ืองดงักลา่ว 

4.        แนวทางดาํเนินการเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกํากับดูแลและช่องทางสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานใน

การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทําท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบั หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุม

ภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่าน

เวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อ Investor Relations ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน 

อีเมลล์  : auditcommittee@oishigroup.com 

ไปรษณีย์  :  คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ 19 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

บริษัทมีแนวทางการคุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้ แจ้งเบาะแสหรือ          

ผู้ ร้องเรียนเป็นความลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เว้นแต ่เป็นการเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถึง บริษัทมีแนวนโยบายที่จะไม่กลั่นแกล้งหรือ

ให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังานจากการให้เบาะแสหรือร้องเรียนดงักลา่ว เว้นแต ่การ

กระทําดงักล่าวได้กระทําโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทําลายบริษัท หรือบุคคลอ่ืน หรือผิดกฎหมายหรือ

ระเบียบวินยัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูล

และกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสท่ีผ่านเข้ามาตามช่องทาง

ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการ
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ปฏิบติังานและรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการคดักรอง บริหารจดัการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมลูความจริงจะนําเสนอ

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา แนะนําแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลงัการพิจารณาดําเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

ท่ีได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดําเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนท่ีบริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตาม

ขัน้ตอนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี ้หากมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทําด้วยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่ร้าย

ทําลายช่ือเสียงของบริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

ของบุคคลนัน้จริง บุคคลนัน้ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหต ุ

และเป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูสําคญัที่เกี่ยวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และ

ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงข้อมลูอื่นที่สําคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเช่ือถือแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

จงึได้กําหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูซึง่ครอบคลมุการสื่อสารทกุช่องทางของบริษัทดงันี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัทดแูลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึง

รายงานทางการเงิน ข้อมลูท่ีไมใ่ช่ข้อมลูทางการเงินและสารสนเทศเร่ืองอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 

ตลท. และ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาท่ี

กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัทัง้ด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองตามขัน้ตอนที่กําหนด โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ หรือข้อมูลท่ีหากเปิดเผยแล้วอาจทําให้เสียประโยชน์ และ

ความสามารถในการแข่งขนัด้วย 

2. คณะกรรมการบริษัทด ูแลรับผิดชอบกําก ับด ูแลให้การรายงานข้อม ูลและผลการ

ปฏิบัติงานตา่ง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

เป็นไปอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลท. 

สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถงึเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ

บริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียได้รับข้อมลูอย่างถกูต้องและเท่าเทียมกนั  

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจดัทําขึน้ โดยจดัให้

มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี พร้อมทัง้ กํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการจดัทํางบการเงิน และข้อมลู

ทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทํา และการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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4. บริษัทได้กําหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าท่ีติดตอ่ สื่อสารและให้ข้อมลูกบั

นกัลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นักวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดย

เปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มี

หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท  

ตอ่สื่อมวลชนเพ่ือให้สาธารณชนได้รับข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทอย่างถกูต้อง 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางท่ีผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และ

สาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของ

บริษัท โดยมีข้อมูลทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของ

บริษัทเพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีสําคญัของบริษัท และมุ่งมัน่ท่ีจะจดัให้

เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้นักลงทุน และผู้สนใจ

ทัว่ไปสามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้รูปแบบข้อมลูท่ี

นําเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยู่กับข้อจํากัด

และเทคโนโลยีในการพฒันาเวบ็ไซต์ แตเ่นือ้หาสําคญัของข้อมลูจะไมมี่ความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2.1 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทถือว่าการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสําคัญของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ

ข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะหรือข้อมลูผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดย

ได้กําหนดท่ีจะไมใ่ห้ใช้โอกาส หรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท

ในการหาประโยชน์สว่นตวั รวมถงึมีการจํากดัการรับรู้ข้อมลูได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์ และ

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถึงบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษรกําหนดในการห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบ

ข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนการ

ประกาศงบการเงินไมน้่อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนกังานคนใดกระทําผิดวินยัจะต้องได้รับโทษ

ซึง่มีตัง้แต่การตกัเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทําประกาศ

และแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททราบเป็นการลว่งหน้าด้วยทกุครัง้ 
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2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ท่ีอาจเกิดขึน้โดยได้ถือปฏิบติั และดแูลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน นอกจากนีไ้ด้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมี

สว่นได้เสียของตนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็น และความเหมาะสม

ของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั

ท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณีไป และเพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดขึน้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และ

พนกังานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดให้กรรมการ และพนกังานหลีกเลี่ยงการ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายใน

การดแูลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมการ

บริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาวาระดงักลา่ว รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลู

ภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัในการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการ

เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกําหนดโครงสร้าง คุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ี

เหมาะสมจะเป็นประโยชนตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมถงึบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทควรมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทัศน์ และความซื่อสตัย์ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้กบับริษัทเพ่ือท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มท่ี และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่

บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือ

ศึกษา พิจารณา กลัน่กรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ และเพ่ือให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชดัเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดโครงสร้าง 

กรอบการทํางาน และอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ

ชดุย่อยตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามท่ีกฎหมายและหรือข้อบงัคบัของ

บริษัทกําหนดไว้ 

1.2 กรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัใน

ประเทศไทย 

1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกว่า 3 คน หรือมีสดัส่วนกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายหรือสํานกังาน ก.ล.ต. 

กําหนด 

1.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ทําหน้าท่ีประธานกรรมการบริษัทและ

อาจเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม 
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2. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

  กรรมการบริษัทต้องมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในหลากหลาย

สาขาวิชาชีพอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย

บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

  กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4. การสรรหากรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทโดย

พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

พิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทกัษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทกัษะท่ี

ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบติัของการเป็น

กรรมการ หรือกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้   

 เม่ือคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมแล้วจะนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการบริษัทโดย

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด

ไว้ 

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสตัย์ สุจริต โดยอทิุศ

เวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คําแนะนํา

และกํากับดูแลให้บริษัทมีการดําเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา 

อนุมติัและกําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงานของบริษัทให้มีความ
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เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั รวมทัง้ กํากบั ควบคมุ ดแูลการบริหาร และการดําเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์

ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี 

การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือได้ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

รับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ มี

สว่นได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา  

อีกทัง้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพ

อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมการ หรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย และตามที่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกําหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน

เร่ืองใดกําหนดให้บคุคลดงักลา่ว ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

การปฏิบติัหน้าท่ี หรือการอนมุติักิจการใดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจํานวนหนึ่งให้

เป็นกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการอย่างหนึง่อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการ

มอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน ตลอดจนการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

อํานาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการได้ตามท่ีจําเป็นหรือเห็นสมควร 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งทําหน้าท่ีกรรมการผู้ จัดการเพ่ือ

ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการได้ตามท่ีจําเป็นหรือเห็นสมควร 
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ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอํานาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท สํานกังาน ก.ล.ต.  และตลท. 

ประกาศกําหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทัง้นี ้ผู้ ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองดังกล่าวไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล ติดตาม ให้การ

บริหารงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ 

2. ทําหน้าท่ีประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง

เท่ากนั 

4. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจําทุกไตรมาส และสามารถ

กําหนดให้มีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น โดยกําหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า

ตลอดทัง้ปี 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน

กรรมการจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมทัง้เอกสารการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการ

แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชมุไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

4. ประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี ประธาน

กรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หาก
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ไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมา

ประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้เลขานุการบริษัททําหน้าท่ีบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และหลังจากท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้

พร้อมสําหรับกรรมการ และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  บริษัทกําหนดแนวนโยบายในการจดัโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททัง้กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม 

  นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตาม

ความเหมาะสม โดยไมมี่ฝ่ายจดัการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอการให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ได้อภิปราย หารือประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ หรือเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร โดย

ในการประชมุให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

9. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จดัการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ีในการ

กํากบัดแูล และหน้าท่ีในการบริหารจดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นผู้ นํา

คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน่ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

และนโยบายกํากบัดแูลกิจการ ในขณะท่ีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ นําคณะผู้บริหารและฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีใน

การบริหารบริษัทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

10. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุออกจากตําแหน่ง

จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัอตัราสว่นหนึง่ในสาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รับ

การเสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระ
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ท่ีไม่ควรมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนัเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความ

เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี และชีแ้จงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาเลือกกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดงักล่าว เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไปได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตําแหน่งตามเหตท่ีุกฎหมาย

หรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ และในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการ

บริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระ

การดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมติ

อนมุติัของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

11. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

12. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภายใต้

กระบวนการท่ีเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทัง้ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและ

บําเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ (ถ้าหากมี) เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตามลําดบัตอ่ไป 

  โดยในการกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

จะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยค่าตอบแทน

ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ผลการปฏบติังาน และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติ

หน้าท่ีให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจท่ีบริษัทกําหนดไว้ได้ 
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13. การปฐมนิเทศ 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบ

ความคาดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติใน

การกํากบัดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเย่ียมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 

14. การพัฒนากรรมการ 

  บริษัทมีนโยบายสง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสมัมนา และศกึษา

ในหลกัสตูรการอบรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึง่จัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

15.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

  บริษัท จัดให้มีการจัดทําและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีครอบคลุมตําแหน่ง

กรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้ บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญัต่อไปในอนาคต และจดัให้มีการทบทวนและรายงานแผน

สืบทอดตําแหน่งตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดบัสงูใน

การสืบทอดงานหรือตําแหน่งท่ีสําคญัของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้ บริหารระดับสูงเร่ิมเข้ารับการอบรมใน

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพ่ือสร้างพืน้ฐาน

ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์การปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึง่นอกจาก

จะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการ

บริษัทด้วย 

16. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีกําหนด  โดยมีขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
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1. มีอํานาจหน้าท่ีในการติดต่อและลงนามในเอกสารท่ีจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

2. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

17. คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจํานวน 6 ชุด เพ่ือช่วยในการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย

องค์ประกอบ คณุสมบัติ การประชุม วาระการดํารงตําแหน่ง และขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบัตร หรือคําสัง่แต่งตัง้

คณะอนกุรรมการชดุนัน้ ๆ  

 การประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการได้มีการกําหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถ

กําหนดการประชุมเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น รวมถึง มีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้อย่างเป็นระบบด้วย 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ การปฏิบติังาน การเข้าร่วมประชุม จํานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

และคณะอนกุรรมการ รวมถงึกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

18. การส่ือสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ

บริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ 

ความเข้าใจและความร่วมมือของทกุคนองค์กรในอนัท่ีจะยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

และจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและ

ยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

  คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกํากับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ

กระบวนการในการติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํามา
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ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกนัทัง้

องค์กร 

19. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบติังาน

ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และ

ถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท 

กําหนดลําดับชัน้ของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้ บริหาร และพนักงาน กําหนดระเบียบการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามท่ีกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ กําหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานและบริหารงาน

ของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 

  บริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี

ตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่างเตม็ท่ีโดยให้ขึน้ตรงและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า

การปฏิบติังานของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีสําคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่ง

รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็น

หน่วยงานท่ีสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย 
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20. การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารและจดัการความเสี่ยงต่าง ๆ อนัอาจ

เกิดขึน้กับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร

ครอบคลมุทกุหน่วยงานท่ีสําคญัของบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจดัการความเสี่ยง

ของทัง้องค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วม

ปรึกษาหารือเพ่ือประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลกั ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงท่ีไม่มีนัยสําคญั พร้อมแนะนํา

แนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  และมีการติดตาม

ความคืบหน้าในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง รวมถึงจัดทําเป็นรายงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาสและรายในรายงานประจําปีด้วย 

 

 

 นโยบายกํากบัดแูลกิจการนีไ้ด้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือ

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 และให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
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