
 

 

 

 

นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 

ของ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
 



สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และ
เทา่เทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เรือ่ง ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงมีนโยบายดงันี ้

1. ใหบ้ริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ โดยระบุ
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษา ขอ้มลูอย่าง
ครบถว้นลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่ม ประชมุดว้ยตนเองได ้บรษัิท
ฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่ม ประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะที่บริษัทฯไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนี ้ผูถื้อ หุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทาง
หนา้เว็บไซตข์องบรษัิทไดอ้ีกทางหนึง่ 
2. อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุมทัง้ในเรื่องสถานที่ และเวลาที่
เหมาะสม 
3. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ก าหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิด เห็นและ
ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ และกรรมการและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามใน ที่ประชมุดว้ย 
4. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยน าข่าวสารต่าง ๆ และ
รายละเอียดไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวนัประชุมล่วง หนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวาระการประชมุไดอ้ยา่งสะดวกและ ครบถว้น 
5. นโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถาม และรบัทราบความ เห็น
จากผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
6. การจดบนัทึกรายงานการประชุม ใหบ้นัทึกใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและ
ขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้ใหบ้รษัิทฯน ารายงาน การประชมุ
ผูถื้อหุน้เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถึงสง่รายการประชุมดงักลา่ว ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ 
7. เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการไดร้บัเงินปันผลโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถา้มีการจ่ายเงินปันผล)
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดร้บัเงินปันผลตรงเวลา ปอ้งกนัปัญหาเรือ่งเช็คช ารุด สญูหาย หรอืสง่ ถึงผูถื้อหุน้ลา่ชา้ 
8. บริษัทฯ มีนโยบาย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุ และ/หรือ สง่ค าถามที่ตอ้งการใหชี้แ้จง ใน
ประเด็นของระเบียบวาระที่น  าเสนอไดล้ว่งหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุม รวมทัง้ เป็นการรกัษา
สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเต็มที่ โดยสามารถจดัสง่ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืโทรสาร ถึงเลขานกุารของบรษัิทฯ 
9. ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ความส าเร็จใน
การปฏิบตัิงานที่เช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจัยแวดลอ้มอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ กับอตัรา
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ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียง ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการจะไดร้บัการ
พิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

การปฏบิัตติ่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

บรษัิทฯไดก้ าหนดใหม้กีารปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึมีนโยบายดงันี  ้

1. ใหบ้รษัิทฯจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ อยา่งเพยีงพอ ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอยา่งครบถว้นก่อน วนัประชมุผูถื้อ
หุน้ 
2. ก าหนดใหส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหนึง่หุน้มีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง
นอกจากนี ้บรษัิท ยงั ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขารว่มประชมุภายหลงัจากไดเ้ริม่ประชมุแลว้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ส าหรบั
วาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดม้ีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่าระท่ีไดเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีง
เป็นตน้ไป 
3. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บรษัิทฯ มนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มสีทิธิเลอืกกรรมการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยบรษัิทฯ 
จะแนบรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการแตล่ะคนที่ไดร้บัการเสนอเขา้รบัการเลอืกตัง้ที่มีขอ้มลูเพียง พอท่ีผูถื้อหุน้สามารถใช้
ประกอบการพิจารณา 
4. บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยที่มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของหุน้ท่ีช าระแลว้
ทัง้หมดและถือหุน้ดงักลา่วตอ่เนือ่งมาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุใน การประชมุผู้
ถือหุน้ประจ าปี รวมทัง้เสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็นกรรมการเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ได ้โดย สามารถจดัสง่ผา่น
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืโทรสารถึงเลขานกุารของบรษัิทฯ 
5. ก าหนดมาตรการการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่หมาย ถงึ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูของบรษัิทฯ (รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) 
6. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการท่ีวา่ การตดัสนิใจใดๆ ของบคุลากรทกุระดบั ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตอ้งท าเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และถือเป็นหนา้ที่ของบคุลากรทกุคนท่ี ตอ้งหลกีเลีย่ง
การมีสว่นเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสมัพนัธก์บับคุคลภายนอกอื่นๆ ซึง่จะสง่ผลให ้บรษัิทฯ ตอ้งเสยีผลประโยชน ์
หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน ์หรอืขดัขวางการปฏิบตัิงานอยา่ง มีประสทิธิภาพ โดยก าหนดใหผู้ม้ีสว่น
เก่ียวขอ้งหรอืเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ ถึงความสมัพนัธห์รอืการเก่ียวโยงของตนในรายการ
ดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ี อ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ และในการอนมุตัใิดๆ ส าหรบักรณี
ดงักลา่วตอ้งยดึถือหลกัการ และไมใ่หม้ีการ ก าหนดเง่ือนไขหรอืขอ้ก าหนดพเิศษจากปกติ 
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7. ใหเ้พิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืใหม้ีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้รว่มประชมุและลงมติแทนได ้และแจง้ รายช่ือ
กรรมการอิสระดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ใหป้ฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย ไมว่า่จะเป็นผู ้ถือ
หุน้ชาวไทยหรอืผูถื้อหุน้ตา่งชาติ 

การก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัตอ่การพิจารณารายการตา่ง ๆ อยา่งโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯเป็นส าคญั ดงันัน้ จงึให้
ความส าคญัตอ่การปอ้งกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกนั 
โดย มีนโยบายซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบรษัิทฯ ซึง่ถือเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งยดึถือปฏิบตัิโดย
เครง่ครดั เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย และจดัใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูความเขา้ใจใน การถือปฏิบตัิ
ของพนกังานทั่วทัง้บรษัิทฯ 
2. กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบถึงความสมัพนัธห์รอืรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อ ให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3. มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่
คณะกรรมการบรษัิท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ และดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย ์แหง่
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทฯ ตระหนกัและรบัรูถ้ึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่ ภาครฐั และหนว่ยงานอื่นๆ รวมทัง้ชมุชนใกลเ้คียงที่
เก่ียวขอ้ง เนื่อง จากบรษัิทฯไดร้บัการสนบัสนนุจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ ซึง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งก าไรให้
บรษัิทฯ ซึง่ถือวา่เป็นการ สรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บับรษัิทฯ โดยมีการก าหนดนโยบาย ดงันี  ้

1) นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อพนักงาน
บรษัิทฯ ตระหนกัวา่ พนกังานเป็นทรพัยากรที่มคีา่ไมว่า่จะท างานอยูใ่นสว่นใดและเป็นปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ ของ
การบรรลเุปา้หมายของบรษัิทฯท่ีมีคณุคา่ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบรษัิทฯท่ีจะใหก้ารปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็น
ธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ดงักลา่ว บรษัิทฯจึงมีหลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน
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2. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน และใหค้วาม ส าคญัใน
ดา้นการดแูลสวสัดิการของพนกังาน 

3. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรพัยส์นิของพนกังาน และมีสขุ อนามยัใน
สถานท่ีท างาน 

4. การแตง่ตัง้ โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู ่บนพืน้
ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

5. ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานได ้รบัการ
อบรม สมัมนา ทัง้จากภายในและภายนอกบรษัิท และใหโ้อกาสอยา่งทั่วถงึและสม ่าเสมอ เพื่อ พฒันาความสามารถของ
พนกังานใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ รวมตลอดจนจดัใหม้ี การตัง้งบประมาณในฝึกอบรมประจ าปีใน
ดา้นตา่งๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาจน มีความเช่ียวชาญ ความช านาญ และความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชีพของพนกังาน

7. ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั

8. พิจารณาใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน และเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้จากความรูค้วามสามารถ
คณุสมบตัิของพนกังาน และความเหมาะสมตามผลการปฏิบตังิาน การวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นรายบคุคลตาม
เกณฑ ์Balanced Scorecard การส ารวจกบัตลาดแรงงานภายนอกทัง้ภายในธุรกิจ เดียวกนัและธรุกิจอื่นๆ รวมถึงผลการ
ด าเนินธุรกิจจากความสามารถในการท าก าไรในแตล่ะปีของบรษัิท 

2) นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้
บรษัิทฯระลกึอยูเ่สมอวา่ผูถื้อหุน้ คือ เจา้ของกิจการ และบรษัิทฯมหีนา้ที่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะ ยาว 
จึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ย ความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผู ้ถือหุน้โดยรวม 

2. น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชี และรายงาน อื่น ๆ โดย
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
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3. หา้มไมใ่หแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษัิทฯ ซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่ สาธารณะ
หรอืด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

3) นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลกูค้า
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ดงันี ้

1. บรกิารลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีความกระตือรอืรน้ พรอ้มใหก้ารบรกิาร ตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ เตม็ใจ ตัง้ใจ และ
ใสใ่จ ดแูลผูร้บับรกิารดจุญาติสนิท บรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง และนา่เช่ือถือ 

2. รกัษาความลบัของลกูคา้ และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมชิอบ

3. ใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบับรกิารท่ีบรษัิทฯ ใหก้บั
ลกูคา้ โดยไมม่กีารโฆษณาเกินความเป็นจรงิที่เป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคณุภาพ หรอื เง่ือนไขใด ๆ ของบรกิารของ
บรษัิทฯ 

4. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ใหม้ีประสทิธิภาพและเป็นประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ

4) นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคูค่า้ และ/หรือ เจ้าหนี้

บรษัิทฯ มีนโยบายใหพ้นกังานปฏิบตัิตอ่คู่คา้ และ/หรอืเจา้หนีท้กุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไมเ่อารดัเอา 
เปรยีบคูค่า้ โดยค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
หลกีเลีย่ง สถานการณท์ี่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนว ปฏิบตัิดงันี ้

1. ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี ้

2. กรณีที่มีขอ้มลูวา่มกีารเรยีก หรอืรบั หรอืการจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไมส่จุรติเกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผยราย ละเอียดตอ่คู่
คา้ และ/หรอื เจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง รบีแจง้ให้
เจา้หนีท้ราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5) นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อคู่แข่งขนั
บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ โดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู ่
แขง่ขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงก าหนดหลกันโยบายดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี
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2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวิธีการที่ไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม

3. ไมท่ าลายช่ือเสีย่งของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย

6) นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อสังคม / ชุมชน
บรษัิทฯมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกิจ และสงัคม และยดึมั่นการปฏิบตัตินเป็นพลเมือง ท่ี
ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น พรอ้มทัง้มีสว่นรว่มในอนัท่ีจะสง่เสรมิและ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต ของสงัคมและชมุชน 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการคืนก าไรใหก้บัสงัคม โดยจะจดังบประมาณสว่นหนึง่จากรายไดข้อง 
บรษัิทฯ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นคณุประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม และสนบัสนนุการศกึษา
ตามโอกาสที่เหมาะ สม โดยเนน้การพฒันาอยา่งยั่งยืน และจะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีใ้นปี 
2558 บรษัิทฯ ไดม้อบเงินสนบัสนนุ การศกึษา อปุกรณก์ารศกึษา ของใชท้ีจ่  าเป็นตา่งๆ พรอ้มกบัจดัเลีย้งอาหาร
กลางวนัใหก้บัเด็กๆ ในโรงเรยีนในชมุชนท่ีอยูใ่นบรเิวณ ที่บรษัิทฯ ไดไ้ปลงทนุ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดจ้ดักิจกรรม
ภายในองคก์รเพื่อสง่เสรมิ และปลกูจิตส านกึพนกังานทกุระดบั ในดา้น การแบง่ปัน เช่น กิจกรรมรบับริจาคปฏิทิน
ตัง้โต๊ะเก่าเพื่อสง่ใหม้ลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทยน าไปใชท้ าสือ่การเรยีนการสอน แก่ผูพ้ิการทางสายตา 
กิจกรรมท าบญุทอดกฐินสามคัคี เป็นตน้ 

7) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภยัและสุขอนามัยของพนักงาน
บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท า งานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวติ และ 
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั เช่น การจดัการ
อาคารสถานท่ี และ อปุกรณใ์นการท างานใหเ้หมาะสมและถกูสขุลกัษณะ การจดัใหม้ีบรกิารดา้นการ
รกัษาพยาบาลที่จ าเป็น การก าหนดใหพ้นกังานทกุ คนตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัภยัทกุครัง้ที่เขา้ไปปฏิบตัิงาน
ภายในหนว่ยงานก่อสรา้ง รวมทัง้การสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัเห็น คณุคา่และความส าคญัของการออกก าลงั
กาย และปฏิบตัิจนเป็นนิสยั โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีสวสัดกิารดา้นการดแูลสภุาพใหก้บั พนกังานอยา่งเหมาะสม 
อาทิ โครงการกีฬาทกุวนัองัคารและวนัพฤหสับดี โครงการตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้ 

8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บรษัิทฯ มีนโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เสรมิสรา้งคณุภาพ อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ตลอด จน
รกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ นอกจากนี ้
บรษัิทฯ ยงัใหค้วาม ส าคญัดา้นการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เช่น การลดปรมิาณขยะ ดว้ยการน ากระดาษที่ใชแ้ลว้ 1 หนา้กลบัมาใชห้นา้ที่ 2 การน าแฟม้ที่ใชแ้ลว้
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กลบัมาใชใ้หม ่รวมทัง้มีการรณรงคปิ์ดไฟฟา้ระหวา่งชว่ง พกัเที่ยง หรอืเลกิใชแ้ลว้ในระหวา่งวนั การใชบ้นัไดแทน
การใชล้ฟิท ์รวมถงึการดแูลปรบัปรุงอปุกรณต์า่งๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้งาน เพื่อสรา้งความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มที่ดใีนการท างาน และยงัเป็นพฒันาประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานทั่วทัง้ องคก์ร 

บรษัิทฯ ก าหนดใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนด 
และมาตรฐานดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และดา้นสิง่แวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั และได้
เผยแพร ่ประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ตลอดจนการน าไป
ปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้ง ไมก่่อ ใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม และมีการพฒันา ทบทวน แกไ้ข 
การมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบตอ่สงัคมดา้น ความปลอดภยั ชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจังและตอ่เนื่อง 
โดยไดจ้ดัท าแผนงานการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักฏหมาย การปฏิบตัิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ทัง้ฝึกอบรม
ภายในและภายนอกเป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัสตูรดงันี ้นโยบาย ระบบการ จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม การสรา้ง
จิตส านกึดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั การบง่ชีล้กัษณะปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม และกฏหมาย ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี ้บรษัิทในกลุม่บรษัิทไดน้ าระบบ ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 และ CSR DIW ที่อยูภ่ายใต ้การ
ควบคมุของกรมโรงงานอตุสาหกรรม เขา้มาใชใ้นทกุขัน้ตอนของการท างาน เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสนิคา้
และบรกิารท่ี มีคณุภาพสงูสดุและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นสว่นหนึง่ของการดแูลพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม (CSR) 

9) นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา
บรษัิทฯ มีนโยบายชดัเจนที่จะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา ไมว่า่จะเป็นทางดา้น 
ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร หรอืเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 
อาทิ การใชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอรท่ี์มีลขิสทิธ์ิถกูตอ้ง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเทา่นัน้ เพื่อปอ้งกนัการใชซ้อฟแวรท่ี์ละเมดิลขิสทิธ์ิ เป็นตน้ 

10) นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนุษยชน
บรษัิทฯ มีนโยบายตอ่ตา้นการกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนทกุกรณี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมซึง่เป็น 
สงัคมระบบนิติรฐั ประชาชนมีสทิธิเสรภีาพภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ซึง่มีแนวปฏิบตัิ คอื 
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1. บรษัิทฯ ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม บนพืน้ฐานของ ศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย ์ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะ ชาติตระกลู 
ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารเฝา้ระวงัการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธิ มนษุยชนภายในบรษัิทฯ 

2. ตอ่ตา้นการกระท าใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนจ์ากการคา้มนษุย ์การใชแ้รงงานเด็กซึง่มีอายตุ  ่ากวา่ เกณฑท์ี่
กฎหมายแรงงานก าหนด และจะไมท่ าธุรกรรมใดๆ กบัผูผ้ลติสนิคา้ หรอืบรกิารท่ีกระท าการ ดงักลา่ว 

3. ด าเนินการสนบัสนนุ เคารพปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยตรวจสอบและควบคมุมิใหก้ารด าเนินทางธุรกิจ ของบรษัิทฯ
ซึง่กระท ากบับคุคลภายนอกเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนนุการละเมิดสทิธิมนษุยชน รวมถงึ ไมก่ระท าการอนัเป็นการละเมิด
สทิธิของพนกังานซึง่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

11) นโยบายและแนวทางปฏิบตัดิา้นการตอ่ต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น
บรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันี ้

1. จดัโครงสรา้งการบรหิารงานใหม้กีารถว่งดลุอ านาจกนัอยา่งเหมาะสมระหวา่งฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายจดัการและ
ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อไมเ่ปิดโอกาสใหม้ีการใชอ้  านาจหนา้ทีใ่นทางมชิอบ 

2. จดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษัิท
ฯ 

3. ใหก้ารสนบัสนนุและรว่มมือกบัองคก์รภาครฐั เอกชนและหนว่ยงานก ากบัดแูล รวมถงึทกุภาคสว่นของสงัคมไทย
เพื่อจดุมุง่หมายในการลดคอรร์ปัชั่น และยกระดบัการพฒันาประเทศ 

4. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยอมรบัการทจุรติทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบัสิง่ของ
การใหส้ิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง เงินเรีย่ไรเงินบรจิาค และผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ตนเองจากบคุคลท่ีท าธุรกิจกบั
บรษัิทฯ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึง่จดั 
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย รว่มกบัหอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
สมาคมธนาคาร ไทย และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกจากที่ประชมุคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นทจุรติ (Thai CAC) แลว้เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าหนา้ที่ก ากบัดแูลตาม
แนวนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น และ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น และไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการลด ความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุรติ 

นอกจากนี ้ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดชอ่งทางใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณี เก่ียวกบัการ
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ทจุรติ หรอืการกระท า ใดอนัไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ประธานเจา้ หนา้ที่
บรหิารของบรษัิทฯ ไดโ้ดยตรง โดยสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกสม์ายงัที่อยูต่ามดา้นลา่งนี ้

ก) สง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ Email : auditcommittee@wha.co.th 
ข) สง่ไปยงัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร Email : info@wha.co.th 

บรษัิทฯ ค านงึถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน โดยใหค้วามมั่นใจวา่จะไมเ่ปิดเผยช่ือตวัช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่
ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดที่จะสามารถระบตุวัผูแ้จง้ได ้และผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหาย 
ดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบ การของ
บรษัิทฯท่ีตรงตอ่ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบ 
การท่ีแทจ้รงิของบรษัิทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทมุง่มั่นท่ีจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิด เผย
ขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั จดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ สือ่เผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 
ประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษัิทฯไดอ้ยา่งทั่วถงึ และจะท าการปรบัปรุง
เปลีย่นแปลง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศใชบ้งัคบั 

บรษัิทฯจดัใหม้เีจา้หนา้ที่ท าหนา้ที่ติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุหรอืผูถื้อหุน้ รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัและผูถื้อหุน้รายยอ่ย บรษัิท
ฯ จะจดัใหม้ีการประชมุเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูขององคก์ร ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน 
และขอ้มลูทั่วไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษัิทฯจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ และหนว่ยงานรฐัทีเ่ก่ียวขอ้ง ผา่น
ทาง ช่องทางตา่ง ๆ ไดแ้ก่ การรายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ นอกจากนี ้บรษัิทฯยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็น ประจ า โดยผา่นช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ขอ้มลูที่อยูบ่นเว็บไซตจ์ะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ ไมว่า่จะเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร 
โครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่รายงานทางการเงิน เพื่อใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงินและผลการประกอบการ ท่ี
แทจ้รงิของบรษัิทฯ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึง่เป็นท่ี
ยอมรบั โดยทั่วไป บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะทา่น ตลอดจนบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บรษัิท และคณะ กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 
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56-1) และจะเปิดเผย คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิทฯ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ การก ากบัดแูลกิจการให ้เป็นไปตาม
เปา้หมายและแนวทางที่จะกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการของบรษัิท มีจ านวน 13 ทา่น/1 ประกอบดว้ย 

a. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิาร จ านวน 9 ทา่น/1
b. กรรมการท่ีไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารจ านวน 4 ทา่น ซึง่ในกรรมการท่ีไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารนีจ้ะมี กรรมการ
ตรวจสอบรวมอยูด่ว้ยจ านวน 3 ทา่น 
หมายเหต ุ/1 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารของบรษัิท 1 ทา่น พน้จากต าแหนง่ เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2561 เนื่องจาก
ถึงแกก่รรม 

ทัง้นี ้แมว้า่ประธานกรรมการบรษัิทฯ และ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นบคุคลเดียวกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม การพิจารณาใน
เรือ่งส  าคญัจะมคีณะกรรมการบรหิารพิจารณากลั่นกรอง และหากเกินกว่าอ านาจคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งน าเสนอ ขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ขีอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ คณะกรรมการบรษัิทฯ 
คณะกรรมการ ชดุยอ่ยชดุตา่งๆ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและ
ความรบัผิดชอบของ คณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีชดัเจน ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีการความโปรง่ใส และรดักมุในการ
ตดัสนิใจ 

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ 
โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาว และเพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปในทิศทางทีก่่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้และผู้
มีสว่น ไดเ้สยี คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการจดัท าวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผน
กลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะรว่มแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในภาพ รวมของธุรกิจรว่มกนัก่อนท่ีจะพจิารณาอนมุตัิ และติดตามใหม้ีการบรหิารงานเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เปา้หมายทีว่างไว ้โดยจะยดึถือ แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั

10



หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3) การสรรหากรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาการคดัเลอืกกรรมการ โดยค านึงและพิจารณาถึง ความ
หลากหลายทางคณุสมบตัิ ประสบการณ ์ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ 
ซึง่การเสนอกรรมการใหมจ่ะตอ้งเป็นไปตามขอ้กฎหมายพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
คดัเลอืกผูท้ี่ได ้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบรษัิทฯ จะตอ้งบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทัง้กรรมการท่ีมทีกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น พืน้ฐานการศกึษา อาย ุท่ีเหมาะสม และเพศ 

2. ภาวะความเป็นผูน้  า มวีิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดตีอ่องคก์ร สามารถ
อทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่ถกูขึน้บญัชีด า (Black List) จากองคก์รใดๆ (รวมถงึส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกั ทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย)์ หรอืเคยถกูตดัสนิในความผิดทางอาญา 

4. กรณีกรรมการอิสระ ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือจะตอ้งมคีณุสมบตัเิขา้ตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมการ อิสระ

5. พิจารณาถึงคณุสมบตัิอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตาม กลยทุธ์
ทางธุรกิจของบรษัิท ผา่นกระบวนการท่ีโปรง่ใส และสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

หลงัจากคดัเลอืกผูท้ี่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบรษัิทฯ แลว้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะ เสนอช่ือ
บคุคลดงัตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ตามขัน้ตอนของกฎหมาย และ ในกรณีทีจ่ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ 
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่ว คณะกรรมการจะเสนอช่ือใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

ส าหรบัการสรรหากรรมอิสระ กรรมการอิสระจะประกอบดว้ยบคุคลผูม้ีความรูด้า้นการเงิน เศรษฐศาสตร ์การบญัชี การ
บรหิารรฐักิจ และธุรกิจแขนงอื่นอยา่งหลากหลายหลายแขนงเป็นอยา่งดี เหมาะสมตอ่การเป็นองคป์ระกอบของ มาตรการ
ปกปอ้งผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และอื่นๆ กรรมการอิสระจะตอ้งมคีณุสมบตัิดงันีซ้ึง่จะเขม้กวา่คณุสมบตัิที่ก าหนดไวใ้น 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของ
บรษัิทฯ มีดงันี ้
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1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท รว่ม
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอื ผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคล ท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ อนญุาตตอ่ส านกังาน 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา
คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจ มีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวันท่ียื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรอืใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม 
ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรอื
คูส่ญัญาภาระหนีส้นิท่ีตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต ่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แต่
ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใด จะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีส้นิดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่
ของรายการท่ีเก่ียวโยง กนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฎิบตัิ การของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้ังกลา่ว ให ้นบัรวมภาระ
หนีส้นิท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 
5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความ ขดัแยง้
และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม หรอืนิตบิคุคลที่อาจมี ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่น ค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซี่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฏหมายหรอืทีป่รกึษา ทาง
การเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ ทัง้นีก้รณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผู ้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ ส านกังาน 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู ้ถือหุน้ซึง่
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ
9. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการติดตอ่กนัทกุวาระไดไ้มเ่กิน 9 ปี
10. กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นผูห้ญิง

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ถือเป็นหนา้ที่ส  าคญัในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ทีต่อ้งเขา้รว่มประชมุคณะ กรรมการอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบและรว่มกนัตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยในแตล่ะปีจะมีการจดัประชมุอยา่ง นอ้ย 4 
ครัง้ แตล่ะครัง้จะมกีารก าหนดวาระการประชมุลว่งหนา้ไวช้ดัเจน และอาจมกีารประชมุครัง้พิเศษเพื่อพิจารณาเรือ่งทีม่ีความ 
ส าคญัเรง่ดว่น 

ในการประชมุคณะกรรมการฯ บรษัิทจะสง่เอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการทราบและพิจารณาลว่ง หนา้ไมน่อ้ย
กวา่ 5 วนัท าการ ก่อนการประชมุทกุครัง้ เวน้แตเ่ป็นการเรยีกประชมุกรณีเรง่ดว่น และส าหรบัเรือ่งที่เป็นวาระไมเ่ปิดเผย จะ
น าเรือ่งเขา้อภิปรายในท่ีประชมุในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ อาจเขา้รว่มประชมุดว้ย 
เพื่อให ้ขอ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ละรบัทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผูบ้รหิารและไมใ่ช่ กรรมการบรหิาร และกรรมการอิสระ ไดม้กีารประชมุรว่มกนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพือ่ใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผู ้บรหิารและไมใ่ช่กรรมการบรหิารมีโอกาสที่จะไดป้ระชมุกนัเอง เพื่ออภิปรายหารอืเก่ียวกบัประเด็น
ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ โดย ไมม่ีฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 

ในการก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาเรือ่งที่ก าหนดเป็นวาระการ ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการบรหิารทกุคนสามารถเสนอเรือ่งตา่งๆ เพื่อเขารบัการพิจารณาเป็นวาระการ 
ประชมุได ้ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และ เลขานกุารบรษัิทจะน าเรือ่งดงักลา่วมาก าหนดเป็นวาระ
การประชมุ คณะกรรมการและจดัท าหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการตอ่ไป ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการใหถื้อมติ
ของเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึง่มีหนึง่เสยีง กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุหรอืสละสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

คณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการอยูใ่นท่ีประชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในเวลาที่ลง
มต ิ

วนัประชมุคณะกรรมการประจ าไตรมาสไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ทัง้ปี ทัง้นี ้นอกจากการประชมุตามที่ไดก้ าหนดไว ้เป็นรายปีไว้
แลว้ คณะกรรมการยงัมีการประชมุเพื่อพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตา่งๆ ตามความจ าเป็น รวมทัง้อาจมีการ ประชมุ
ในกรณีเรง่ดว่นอกีดว้ย 
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เมื่อสิน้สดุการประชมุ เลขานกุารบรษัิทเป็นผูม้ีหนา้ทีจ่ดัท ารายงานการประชมุ และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการ บรษัิท
พิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชมุรบัรองในวาระแรกของการประชมุครัง้ถดัไป ทัง้นี ้กรรมการ 
บรษัิทสามารถแสดงความคิดเหน็ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชมุใหม้ีความละเอียดถกูตอ้งมากที่สดุได  ้

รายงานการประชมุที่ที่ประชมุรบัรองแลว้จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชัน้ความลบั และจดั เก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อความสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ 

5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะคณะกรรมการบรษัิทฯ กรรมการควรจะตอ้งทราบถึงลกัษณะการด าเนนิธุรกิจของ บรษัิทฯ ดงันัน้ 
ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืมีกรรมการเขา้ใหม ่บรษัิทฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เพื่อแนะน าให ้รบัทราบ
ถึงลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบรษัิทฯ รวมทัง้ใหข้อ้มลูสารสนเทศที่ส  าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิ 
หนา้ที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการก า กบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้เลขานกุารบรษัิทเป็นประสานงานการ
จดัการ ปฐมนิเทศ 

6) นโยบายการจ ากัดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ ในบรษัิทจดทะเบียนไดค้นละไมเ่กิน 5 แหง่ โดยไมม่ี
ขอ้ยกเวน้ ทัง้นี ้ในปัจจบุนักรรมการบรษัิทฯ ทกุทา่นมีการด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนรวมไมเ่กิน 5 บรษัิท 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีนโยบายหา้ ้มมิใหป ้ระธานเจา้หนา้ ้ท่ีบรหิารไปด า รงต า แหนง่กรรมการในบรษัิทอื่นๆ ท่ี
ประกอบ ธุรกิจเดียวกนั หรอืใกลเ้คียง ยกเวน้บรษัิทรว่ม และ/หรอืบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทในเครอื เพื่อใหบ้รษัิทฯ มั่นใจวา่ 
จะไมก่่อใหเ้กิด ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ า ทกุปี เพื่อรว่มกนัพิจารณา และสรุปผล
การประเมินงานและน ามาทบทวนการปฏิบตัิงาน ปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ และรว่มกนัหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข โดย 
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการประเมินเป็นแบบการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล และ
น าแนวทาง 132 รายงานประจ าปี 2560 การประเมินจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึง่ผลการ ประเมินจะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่และการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการใหม้ีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ ทัง้นี ้แบบ ประเมินจะแบง่หวัขอ้เป็นดงันี  ้
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1) ความพงึพอใจเก่ียวกบั

1. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม
2. ผลการด าเนินงานของบรษัิท
3. การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ

2) ความเขา้ใจในเรือ่งเก่ียวกบั

1. บทบาทหนา้ที่ของตน
2. ธุรกิจของบรษัิท
3. กลยทุธข์องบรษัิท

3) คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารมีความสมัพนัธท์ีด่ีตอ่กนั

4) บรษัิทยอ่ยและอนกุรรมการตา่งๆ ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ

5) คณะกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาในการพิจารณาเรือ่งตา่งๆ เหลา่นีอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม

 นโยบายและทิศทางของบรษัิท
 ผลการด าเนินงานของบรษัิท
 แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด

6) คณะกรรมการมีการเตรยีมตวัก่อนการประชมุทกุครัง้

7) คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ

8) คณะกรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นกลาง

9) ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนนุใหก้รรมการทกุทา่นแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ

10) คณะกรรมการเห็นวา่ผูล้งทนุมีความเช่ือมั่นในคณะกรรมการ

11) การปฏิบตัิเรือ่งการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทเป็นท่ียอมรบัในหมูพ่นกังานบรษัิทหมูพ่นกังานบรษัิท ทัง้นี ้เลขานกุาร
บรษัิทจะจดัสง่แบบประเมินใหก้รรมการบรษัิททกุทา่นประเมินในทกุสิน้ปี และเป็นผูร้วบรวม และรายงานสรุปผลตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณารบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ าทกุปี 
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8) แผนการสืบทอดต าแหน่ง
บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัใหม้ีแผนสบืทอดต าแหนง่ บรษัิทฯ จึงไดท้ าแผน สบืทอดต าแหนง่
ที่ครอบคลมุต าแหนง่ผูบ้รหิารที่ส  าคญั โดยท าการคดัเลอืกบคุคลที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหนง่ผูบ้รหิารดงักลา่ว ท าการ
พฒันาฝึกอบรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรองรบัต าแหนง่ไดใ้นอนาคต และเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีผูบ้รหิารที่มี 
ความรู ้ความสามารถ ท่ีจะสบืทอดต าแหนง่ที่ส  าคญัตอ่ไปในอนาคต 

9) การบริหารความเสี่ยง
บรษัิทฯ จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการจดัตัง้คณะท างาน ซึง่ประกอบไป
ดว้ยผูบ้รหิารของบรษัิทฯ โดยคณะท างานดงักลา่วจะรว่มกนัประชมุ และประเมินความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร ทัง้ทีเ่กิดจาก ปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายในอยา่งสม ่าเสมอ และจะท าการวเิคราะหถ์ึงปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ โอกาสเกิดและระดบัความ
รุนแรง ของผลกระทบ พรอ้มทัง้รว่มกนัก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งและผูร้บัผิดชอบ โดยคณะท างานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจะคอยดแูล ติดตามความเสีย่งตามแผนท่ีไดว้างไว ้โดยความรว่มมือและประสานงานจากหนว่ยงานฝ่ายตา่งๆ 
และรายงานผลใหก้บัคณะ กรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบ จากนัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะท า หนา้ที่
ประเมินประสทิธิภาพของการบรหิารความ เสีย่งแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ อยา่งนอ้ยปีละครัง้ เพื่อช่วยให้
ทราบจดุออ่นและปรบัปรุงนโยบายใหม้ีประสทิธิภาพ ดีขึน้ 

16


	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Cover
	5. CG Policy
	CG Policy

	Untitled



