
การก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง บริษัทจงึได้รบัเอาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มา
ก าหนดเป็นแนวทางเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและสรา้งความสามารถในการแข่งขนั
อนัจะน าไปสู่การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทักย็งัเชื่อมัน่ว่าการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
จรยิธรรม และคุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ จะช่วยเสรมิสรา้งมลูค่าเพิม่แก่กจิการในระยะยาว และมุ่งมัน่พฒันายกระดบัการ
ก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยในปี 2563 บรษิทัไดด้ าเนินการตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่มแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัในสทิธิพืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จะส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่น
ถอือยู่  สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอ สทิธติ่าง ๆ ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล 
การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้ าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิ และอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. บรษิัทต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบ
บญัชขีองบรษิทั พรอ้มทัง้จดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา  ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้
ถอืหุน้และนายทะเบยีนไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
ตดิต่อกนั 3 วนัทัง้นี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม  

2. บรษิทัสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุม
ผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัได้
จดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม  

4. ก่อนวนัประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม 
5. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถาม

ในวาระต่าง ๆ อย่างอสิระ ก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ ทัง้นี้ ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารที่



เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเหน็ที่
ส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

6. ในการประชุมเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดท้ลีะคน 
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรกัษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้อย่างแทจ้รงิ 

7. ภายหลงัการประชุมแล้วเสร็จบรษิัทจะจดัท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบรษิทั 

หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืราย
ย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ส่ีวนร่วมโดยในการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่า
ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีของบรษิทัและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ
และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะมกีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ขึน้ เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณากลัน่กรองและเตรยีมความพรอ้ม เพื่อน าวาระที่ผูถ้อืหุน้เสนอมานัน้ก าหนดเป็น
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัต่อไป 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิทันัน้ จะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย) ทีถ่อืหุน้รวมกนัแลว้ไม่น้อย
กว่า 50,000 หุน้และถอืหุน้ต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนัเสนอวาระ รวมทัง้ตอ้งถอืหุน้อยู่ในวนัทีเ่สนอวาระ โดย
ผูถ้อืหุน้จะต้องเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนทีจ่ะมกีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี (ซึ่งตามปกติ
บรษิัทจะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ภายในเดอืนเมษายนของทุกปี) โดยบรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้มกีารเสนอ
วาระไดต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี ทัง้นี้บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการน าเรื่องเขา้บรรจุ
เป็นวาระการประชุม และ/หรอื การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั หากผูถ้อืหุน้ไม่ได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยบรษิทัจะด าเนินการแจง้เรื่องดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ และ 
Website ของบรษิทั 

ทัง้นี้ ในการเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอยีดของเรื่องที่
เสนอ พร้อมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพจิารณา ส าหรบัการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น
กรรมการบรษิทั ต้องระบุรายละเอยีดของบุคคลนัน้ ๆ และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์  รวมทัง้การใหค้วามยนิยอม
ของบุคคลดงักล่าว โดยบุคคลที่จะได้รบัการเสนอชื่อให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน
ระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั 

ขอ้เสนอที่จะไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และ/หรอืรายชื่อบุคคลใดทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อ
คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทันัน้ กรรมการอสิระจะพจิารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและ
สรุปใหค้วามเหน็เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยใหถ้อืว่าความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด  



ในการด าเนินการประชุมแต่ละครัง้ บรษิทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนัทุกราย โดยก่อนเริม่การประชมุ 
ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน วธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ  และยงั
เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานฯจะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม  ทัง้นี้ บริษัทจะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การศกึษาสารสนเทศของบรษิทัทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ี
ขอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อน
ตดัสนิใจ และจะไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุน้ทราบล่วงหน้า รวมทัง้ไม่
จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้ 

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรื่องการมส่ีวนไดเ้สยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการ
พจิารณาธุรกรรมระหว่างบรษิทักบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีหรอืมส่ีวนเกี่ยวขอ้ง โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้
จะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วมพจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อมใิห้
กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีหรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดย
ในการออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั กรรมการซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

บรษิทัมกีารก ากบัดูแลการใชข้อ้มลูภายในของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มลู
ภายในใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ (Abusive self-dealing) เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกราย โดยได้
ก าหนดแนวทางการป้องกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีทีพ่นักงานหรอืผูบ้รหิารน าขอ้มูลไปเปิดเผยหรอืน าไปใชเ้พื่อหา
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง จะถอืเป็นความผดิโดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา 
การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืให้
ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั 
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ในบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อขาย 
โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและ
พนักงานของบรษิัท หรอืผู้มส่ีวนได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบรษิัทตระหนักดวี่าการสนับสนุนและ
ขอ้คดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบรษิัท ดงันัน้บรษิัทจะ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ีรวมทัง้เคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูล โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการ
บรหิารงานของบรษิทั และขอ้มูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของบรษิทัอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจรงิ ซึ่งบรษิทัมนีโยบายการบนัทกึบญัชอีย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตาม



มาตรฐานการบญัชแีละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชอีสิระของบรษิทั 

ผูบ้รหิาร : บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของผูบ้รหิาร ในฐานะผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการบรหิารจดัการ 
และควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เ ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการ
ตอบแทนและเป็นแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารมคีวามตัง้ใจและทุ่มเทใหก้บัการบรหิารงานบรษิทั จน
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิทีก่ าหนดไว ้

พนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรพัยากรหลกัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาองคก์ร
ใหม้คีวามเตบิโต โดยบรษิทัจะดูแลสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรพัย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยเสมอ และ
บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั ซึ่ง
รวมถงึการแต่งตัง้และโยกยา้ยรวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน บรษิทัจะกระท า
ดว้ยความเสมอภาค สุจรติใจ เทีย่งธรรม นอกจากนี้บรษิทัจะส่งเสรมิใหพ้นักงานได้พฒันา
ความรู ้ความสามารถอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ และใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน 

ลูกคา้ : มุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกคา้จะต้องไดร้บัสนิคา้/บรกิารทีด่ ีมคีุณภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้ปฏบิตัติาม
เงื่อนไขและขอ้ตกลงทีม่ตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ ีและยัง่ยนืกบัลูกค้า  
รวมถงึไม่น าขอ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้ : บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส าคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและ
ผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและ
รกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่ค้า รวมทัง้บรษิัทไม่มนีโยบายใหก้รรมการและพนักงานรบั
ผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการส่วนตวัจากคู่คา้ 

นอกจากนี้  บริษัทประสงค์ที่จะจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและ
จรยิธรรม ภายใตห้ลกัการต่าง ๆ ดงันี้ 

- มกีารแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลอืกอย่างเหมาะสมและเทีย่งธรรม 
- มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ 
- จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นสากล 
- จดัให้มรีะบบการจดัการและการติดตามการปฏิบตัิตามสญัญาเพื่อให้มัน่ใจว่ามกีาร

ปฏบิตัติามเงือ่น 

คู่แขง่ : บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่สุจริต เป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจะไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วย



วธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม รวมทัง้จะไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่แขง่ทางการคา้ โดย
ปราศจากซึง่มลูแห่งความจรงิ 

เจา้หนี้ : บรษิทัจะรกัษาค ามัน่สญัญา และปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ก าหนดของสญัญา และหน้าทีท่ีพ่งึมี
ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ทัง้เจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบนัการเงนิ และไม่ใช้วธิกีารทีไ่ม่
สุจรติปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัจะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหาย มกีารปฏบิตัติ่อเจา้หนี้
อย่างเป็นธรรม รวมถงึการช าระคนืตามก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั โดยจะมี
การรายงานเจา้หนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญาได ้และร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ภาครฐั : ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถงึความซื่อสตัย์สุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบั
เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี 

สงัคม ชมุชน และ
สิง่แวดลอ้ม 

: บรษิัทไดใ้ห้ความส าคญัด้านสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยจะปฏบิตัิตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บงัคบัอยู่ บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้บรษิทัจะแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบับุคคลและ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใหม้สีภาพแวดล้อม และการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
นอกจากนี้ บรษิัทจะให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนที่บรษิัทด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
บรษิทัไดม้โีครงการทีค่ านึงถงึสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาท ิการรเิริม่โครงการบรจิาค
เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ร่วมกบักลุ่มลูกคา้ เพื่อช่วยเหลอืโรงเรยีนในต่างจงัหวดัทัว่
ประทศทีข่าดแคลนเครื่องคอมพวิเตอร์ ใหน้ าไปใชค้น้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ พรอ้มเปิดโลก
ทศัน์กวา้งไกลใหก้บัเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาต ิโดยโครงการดงักล่าวจะจดัขึน้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัโครงการปลูกป่าชายเลนสถานีพฒันาทรพัยากรป่าชายเลนที ่
6 บางขนุไทร จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อร่วมกนัอนุรกัษ์ธรรมชาตบิรเิวณป่าชายเลนใหย้งัคงความ
อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากป่าไดถู้กท าลายไปเป็นจ านวนมาก โดยบรษิัทมแีผนทีจ่ะจดัโครงการ
เพื่อตอบแทนสงัคมไทยอย่างต่อเนื่อง 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบั
บรษิัทเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทัว่ถึง ทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและ
ผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิัท  โดยบรษิัทได้เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน



ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และ website ของบรษิัท รวมถึงมกีาร
จดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั
และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอในงบการเงนิ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธน์ัน้  บรษิทัยงัไม่ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะแต่ไดม้อบหมายให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และเลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิคราะหแ์ละภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง  

การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการน าขอ้มลูภายในของบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและเป็นขอ้มลูทีย่งัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดงันัน้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย 
ส่งเสรมิใหเ้กดิความโปร่งใสในเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มลูภายใน
ดงักล่าว บรษิทัมแีนวทางใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัถอืปฏบิตั ิ ดงันี้ 

1. กรรมการ  ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท ต้องรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท  ไม่น าไป
เปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรอืเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  รวมทัง้ตอ้งไม่
ท าการซื้อขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั  และ/
หรอืเขา้ท านิตกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อ
บรษิทั  ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. กรรมการ  ผู้บรหิาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รบัขอ้มูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อน
เปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท าการซื้อขาย  โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 
เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลงัการเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั  

นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนไดล้งนามรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนใน
บรษิัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ ต่อส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สจ.12/2552 เรื่องการจดัท าและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทัง้บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดดงักล่าวไดร้วมความถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิัย และ/หรอืตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 

หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 



1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ทกัษะ มคีวามหลากหลายทางวชิาชพี และประสบการณ์ที่
สามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดยเป็นผูม้บีทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร แผนการด าเนินธุรกจิ 
รวมทัง้มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ตลอดจนด าเนินกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มี
จรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิัทและผูถ้อืหุน้ 

 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน และ 
กรรมการบรษิทัทีม่าจากฝ่ายบรหิารมจี านวน 2 คน กรรมการบรษิทัทีไ่ม่ใช่ฝ่ายบรหิาร 3 คน โดยโครงสรา้งคณะกรรมการ
บรษิทัมสีดัส่วนของกรรมการอิสระเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด ซึ่งจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการ
ออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูง สุดต่อบรษิทั ทัง้นี้ 
จ านวนกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนดไวใ้หม้กีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบรษิทั 
โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบตามขอบเขต อ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยบรษิัทแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ไม่ใหเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั และประธานกรรมการไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบัฝ่ายบรหิาร และการมอบหมาย
อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วง 
ทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้ส ีย หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของ
บรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้โดยการ
อนุมตัริายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ
รายการดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปี ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้
ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสามของกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั ้นใหใ้ชว้ธิี



จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มหีน้าที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
เช่น วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ์  ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 

 

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2553 ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและ
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บรษิทัมกีารสื่อสารใหทุ้กคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ใีหถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อส่งเสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด  

  การทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษิทั 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา เมื่อ
วนัที่ 29 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดัการอบรมหลกัสูตร การจดัท ากลยุทธ์องค์กรของ SkyICT ส าหรบัปี 2563 เพื่อให้
ผูบ้รหิาร และพนักงานตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกขึน้ไป ไดเ้ขา้ร่วมทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ของแต่ละแผนก 
และของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกนั  

 จรรยาบรรณธุรกจิ 

 บรษิัทได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความโปร่งใส และมคีุณธรรม รวมทัง้มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยี ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบตัิที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจรรยาบรรณ
ดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตัิงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงานตามกรอบ
จรรยาบรรณทีก่ าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การด าเนินงานดว้ยความซื่อตรงโดยค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่
สงัคม กฎหมาย และศลีธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ความสมัพนัธ์กบัคู่คา้และคู่ แข่งทางการคา้ ความรบัผดิชอบต่อ
พนักงาน และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ บรษิัทได้ประกาศและแจ้งใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบ รวมทัง้ลงนาม
รบัทราบ และใหป้ฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

 จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 



1. บริษัทจะบรหิารงานด้วยความซื่อตรง รวมทัง้การบนัทึกบญัชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่าง
ชดัเจนและประหยดั และการประเมนิโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างซื่อตรง  

2. บรษิทัจะใหพ้นักงานทุกระดบัชัน้ปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั หลกัเกณฑท์างบญัช ีและการควบคุมอื่น ๆ  
3. บรษิทัจะประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทีม่ตี่อชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ รวมทัง้

กฎหมาย และศลีธรรมอนัดขีองบา้นเมอืง 
4. บรษิทัจะด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อประโยชน์

สงูสุดของผูถ้อืหุน้  
5. บรษิทัจะพยายามสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ี
6. บรษิทัจะเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัทราบขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อใชใ้นการประเมนิการบรหิารงานของบรษิทั 

และจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจรงิ รวมทัง้รายงานฐานะการเงนิของ
บรษิทัต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอ ตามหลกัสากลอนัเป็นทีย่อมรบัของตลาดเงนิทุนในประเทศและต่างประเทศ  

7. บริษัทมีนโยบายที่จะบนัทึกรายการทางบญัชอีย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม มาตรฐานการบญัชีและ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี
อสิระของบรษิทั  

8. บรษิทัจะไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองโดยใชข้อ้มลูของบรษิทัซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  
9. บรษิทัจะไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลต่าง  ๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ของบรษิทั โดยควรหลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอื
เกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และ
ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่มคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื่องการก าหนดราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ดา้นผลประโยชน์ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก และส่งรายงานตามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยจะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

 บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัมหีน้าทีก่ารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทั 
ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทั รวมทัง้เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน 
หรอืรบัโอน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ไดห้า้ม
มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มี



หน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการ
เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ ระดับ
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ   ทัง้นี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วย
ลดความเสีย่งทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้ป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถอื ช่วยให้
บุคลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารแบ่งแยกหน้าที ่ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุม และ
ประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ทีส่งูสุดของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดว้่าจา้งใหบ้รษิทั เจพ ีทพิ ออดทิ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยท า
หน้าทีต่รวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
เหมาะสม และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่ผู้
ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะ
มกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมัน่ใจว่าระบบที่วางไว้สามารถ
ด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/
หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีรบัรองและ
ตรวจสอบโดยส านักงานปีติเสวซีึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีส่ าคญั  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ 
และไม่ใช่การเงนิ  ด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้น และสม ่าเสมอ 

3.  การประชมุคณะกรรมการ 

 บรษิัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุม
พเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงาน
เป็นประจ า โดยการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทจะมกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้า เป็นรายปี โดยจะแจ้งให้
คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประจ าเดอืนธนัวาคมของทุกปี และใหป้ระธานกรรมการหรอืผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษา
สทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัทจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้รวมทัง้มกีารแต่งตัง้
เลขานุการบรษิทัเพื่อใหม้กีารบนัทกึการประชุม และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการบรษิทั ตลอดจนจดัเกบ็รายงาน



การประชุมกรรมการทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมการของบรษิทั และผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

 ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้ ส าหรบัในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบรษิัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมผีู้บรหิารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อใหส้ารสนเทศ
รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหส้ามารถน าไป
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ในการประชุมบรษิทัก าหนดองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม
ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อื
มติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมเีสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มส่ีวนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / 
หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 กรรมการทุกคนมสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่น ๆ และหากกรรมการอสิระ
หรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใด ๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องด าเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าว
อย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมตทิี่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบรษิัท บนัทกึขอ้คดัค้านไวใ้น
รายงานการประชุม หรอืยื่นหนังสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการได ้

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทกึรายงาน
การประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัรองใน
การประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ โดย
ปกตคิณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเวน้แต่มเีหตจุ าเป็น ซึง่จะแจง้เป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม  นอกจากนี้ คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไมม่ฝ่ีายบรหิารร่วมดว้ย และแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุม 

4.  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท และความสอดคล้องกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของกรรมการ และผู้บรหิารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ  

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง บริษัทก าหนดตามความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และ
นโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั โดยเป็นอตัราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดยีวกนั 
เพื่อทีจ่ะดูแลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพไว ้ซึ่งก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะ



ยาวสอดคล้องกบัผลงานของบรษิทัและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละราย ทัง้นี้ ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ 

5.  การพฒันากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัต่อการพฒันากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยก าหนดให้
กรรมการเขา้ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการอย่างน้อย 1 หลกัสูตรจากสถาบนั
ส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Directors Accreditation (DAP) ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ของ
บริษัทได้ผ่านการฝึกอบรม DAP แล้ว นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมสมัมนาที่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืส านักงาน ก.ล.ต. และสถาบนัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
เพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการ
บรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืกรรมการ
ใหม่ เลขานุการบรษิทัจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัใหม้ี
การแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคล
และทัง้คณะเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้
ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ได้อนุมตัิไว้ และ/หรอื ตามแนวปฏิบตัิที่ด ี (Good Practice) หรอืไม่ เพื่อ
ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และ
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา 

 โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ส่งให้คณะกรรมการทุกคน
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบุคคลทุกสิ้นปี ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จ
เรยีบรอ้ยแล้ว จะน าส่งแบบประเมนิกลบัมายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมนิของกรรมการแต่ละคน 
และสรุปผลวเิคราะห์การประเมนิการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทในรอบปี  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จดัท าเป็น 2 
ลกัษณะ ดงันี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยประเมนิในดา้นต่าง ๆ คอื  

• โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
• บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
• การประชุมคณะกรรมการ 
• การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
• ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 



• การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมนิในดา้นต่าง ๆ คอื  

• ความพรอ้มของกรรมการ 
• การก าหนดกลยุทธ ์และวางแผนธุรกจิ 
• การจดัการความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
• การดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• การตดิตามรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน 
• การประชุมคณะกรรมการ 
• อื่น ๆ 

 โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทัง้หมด ดงันี้ 
• มากกว่า 90%  =  ดเียีย่ม 
• มากกว่า 80%  =  ดมีาก 
• มากกว่า 70%  =  ด ี
• มากกว่า 60%  =  พอใช ้
• ต ่ากว่า 60%    =  ควรปรบัปรุง 

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการก าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานประจ าปี และระยะยาวของประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานดงักล่าวเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายเป็นประจ าทุกปี โดยผลของการประเมนิจะถูก
น ามาใชป้ระกอบการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ใชแ้บบประเมนิผลทีค่รอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 

 หมวดที ่1  ความคบืหน้าของการวางแผน 
 หมวดที ่2  การวดัผลการปฏบิตังิาน 

• ความเป็นผูน้ า 
• การก าหนดกลยุทธ ์
• การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
• การวางแผนและการปฏบิตัทิางการเงนิ 
• ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
• ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
• การบรหิารงานและสมัพนัธก์บับุคคลากร 



• การสบืทอดต าแหน่ง 
• ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
• คุณลกัษณะส่วนตวั 

 หมวดที ่3  การพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 


