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บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
เร่ือง นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance) 

บริษทั ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“บริษทัฯ”) ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโต
อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ห็นควรให้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขึ้น 
โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัการส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีของบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รท าให้เกิดความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานใดๆ ของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความ
เป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุมหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซ่ึงอาจไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ โดยไม่

กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั 
และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนทั้งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทัดว้ย
วิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็น
อิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และ
การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่า
สอบบญัชี การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อ
ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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1) ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยเปิดเผยขอ้มูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (หลงัจากบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้
ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม และมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบ รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือ
เชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม รวมถึงขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษา
ขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 28 วนั ยกเวน้กรณีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน บริษทัฯ จะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และจะไม่
กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะน าขอ้มูลดงักล่าวเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุน้ดว้ย 

3) อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
และละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้
ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่ควรมีวิธีท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัด
ประชุมผูถื้อหุน้มีความสะดวกต่อการเดินทาง วนัและเวลาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4) ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสในการ
แสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯไดอ้ยา่งอิสระและ
มีสิทธิเท่าเทียมกนั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกับ
การน าส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า
ดงักล่าวไวบ้น เวบไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

5) สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบ
ฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

6) ส่งเสริมให้บริษทัฯ น าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย  า 

7) ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
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8) จดัให้มีการลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแยกรายการย่อย ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 

9) ส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

10) สนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง 
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

11) จดัให้รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นมีการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ตั้งประเด็นหรือซกัถาม และบนัทึกค าถามค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อ
หุ้นเห็นด้วย คดัคา้น หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
บริษทัฯ มีนโยบายจดัการให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ละรายย่อย รวมทั้งผูถื้อหุ้นต่างชาติไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นทาง เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 28 
วนั ก่อนนดัวนัประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน บริษทัฯ จะแจง้ล่วงหนา้
ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท าหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

2) แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3) ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภาย
หลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและ
ออกเสียงเป็นตน้ไป 
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4) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ย เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นให้ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส
ในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
ผู ้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

5) ก าหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย
สามารถเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอม
ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
7) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

กฎหมาย จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยใน
รายงานประจ าปี 

8) ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษทัฯ ถือปฏิบติั และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลภายใน ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูล
สารสนเทศส าคญัถูกเปิดเผย 

9) ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นและ
บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมี
นัยส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ  

หมวดท่ี 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ยงัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั
ฯ ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะให้การปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม
ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
1.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
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1.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
พนกังานและใหค้วามส าคญัในดา้นการดูแลสวสัดิการของพนกังาน 

1.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังาน 

1.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึงและสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการ
เติบโตขององคก์ร 

1.5 การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความ
สุจริตใจ และตั้ งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนกังานนั้น 

1.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ
พนกังาน 

1.7 ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุก
คนปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการๆ ตามหลกัการ

ของวิชาชีพ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และ
รายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.2 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การ
บญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2.3 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัฯ ทั้ง
ในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน
และมีเหตุผลเพียงพอ 

2.4 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ 
ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  

3) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้
ดงัน้ี 
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1.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเร่ืองกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้อยูเ่สมอ 

1.2 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้กับลู กค้าอย่าง
เคร่งครัดและดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเอาใจใส่และสม ่าเสมอ 

1.3 จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแลรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้เสมือนเป็นความลบัของ
บริษทัฯ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

1.4 เอาใจใส่ในเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกค้า รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาใน
ทุกเร่ืองท่ีลูกคา้ร้องเรียนหรือให้ขอ้แนะน า โดยบริษทัฯ จะส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วน า ผลท่ีได้มา
ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ต่อไป 

4) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี 
บริษทัฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
ซ่ือสัตย ์และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้ โดยค านึงถึงพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมของทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
เจรจาแกปั้ญหาตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 บริษทัฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้อย่างยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการ

ประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

4.2 กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น 
ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว 

4.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4.4 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีเสมือนคู่คา้ท่ีมีความส าคญัยิ่ง ดงันั้น 
จึงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทั้งหลายตามสัญญาท่ีมีอยูก่บัคู่คา้และ/
หรือเจา้หน้ี ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง อนัจะท าให้คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี
เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอนัจะท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา 
บริษทัฯ จะแจง้คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีล่วงหนา้เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึง
รวมถึงเง่ือนไขค ้าประกนั การบริหารเงินทุน และการผิดนดัช าระหน้ีร่วมกนั 
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4.5 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจทอ้งถ่ินโดยจะจดัซ้ือจดัจา้งจากผูรั้บเหมา
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายจากบริษทัในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

5) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสังคมและชุมชน 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคม
และชุมชนอนัเป็นท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษทัฯ และ
มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณ
ใกลเ้คียงทั้งในดา้นการศึกษา การดูแลรักษาความปลอดภยั และอ่ืนๆ  

6) นโยบายและการปฏิบติังานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายไดแ้ก่การต่ออายุเคร่ืองหมาย
การคา้ ใบอนุญาตต่างๆ  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามกฎหมายในการจดทะเบียน
ให้ถูกตอ้งตามระเบียบของกฎหมายในเร่ืองเคร่ืองหมายทางการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ  
ใบอนุญาตต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ใบอนุญาตรับรองสินคา้ประเภทต่างๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทั
ฯ ไดท้ าการจดทะเบียนถูกตอ้งตามระเบียบของกฎหมาย  รวมทั้งมีเลขทะเบียนคุม ท าการ
สอบทานเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และใบอนุญาตต่างๆ ของบริษทัฯเม่ือ
หมดอายุ บริษทัฯ จะด าเนินการสอบทานและต่ออายใุหม่เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจกบั
การผลิตสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีออกจ าหน่าย 

7) นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ มุ่งเน้นการให้บริการเก่ียวกบัน ้ าซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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1) มีกลไกท่ีจะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าใหส้ าคญัผิด และ
เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน 

2) คณะกรรมการบริษทัจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
ด้านการบริหารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีไดใ้ห้
ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้ 

3) คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

4) ดูแลใหมี้การเปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการไวด้ว้ย 

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด
ยอ่ย จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปี
ท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้าน
วิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัไวใ้นรายงานประจ าปี 

6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึง
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ ง รูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย จะรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการ
แต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

7) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่าน
ทางช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยจะกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจะ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

8) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วน
ได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดรวมทั้งไดป้รับปรุงและรายงานให้บริษทั
ทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว และบริษทั
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ไดบ้รรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อใหไ้ดรั้บทราบเป็นรายไตรมาส 

หมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมการ
อิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อย 
3 คน และมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ เพื่อการเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยประธานคณะกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ 
ทั้งดา้นธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษทั กรรมการอิสระจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
การท างานของฝ่ายจดัการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น หรือคัดค้านแนวทางท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่
โปร่งใสซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้
บริษทัฯ ก าหนดและเปิดเผผยนโนยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นรวมถึงนโยบายการท า
รายการระหว่างกนั เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อ
หุ้น ทั้งน้ี นโยบายของบริษทัฯ เก่ียวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
นั้นเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้(กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี) 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้า ท่ี  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมีอ านาจ
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โดยไม่จ ากดั และไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทัรวมถึงการประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อกลัน่กรอง
การด าเนินงานภายใตข้อบเขต อ านาจหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไว ้อนัจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของคณะกรรมการบริษทั โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อยดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นองคป์ระกอบและการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริง 

3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  
3.1) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ในอนัท่ีจะรักษาและคงไวซ่ึ้งมาตรฐานระดบัสูงของ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งได้น าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และไดป้ระชาสัมพนัธ์ทั่วทั้ง
องคก์รใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจมาใชแ้ละถือปฏิบติั อีกทั้งยงัไดจ้ดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน
และการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใชค้วบคุมการปฏิบติังาน
และการด าเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัได้อนุมัติ
และประกาศใชก้ฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพฒันาปรับปรุงการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

3.2) จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษทัฯ มีความเช่ืออย่างยิ่งว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหน่ึงในหลกั
ส าคญัในการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุน
จริยธรรมทางธุรกิจท่ีดีทั่วทั้ งองค์กร บริษทัฯได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณในการ
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ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งไดป้ระชาสัมพนัธ์ทัว่ทั้งองคก์ร
ให้ เ ป็น ท่ี เข้า ใจผ่ านระบบจดหมาย อิ เล็กทรอนิกส์  รวมทั้ ง ได้ ติดบอ ร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ จรรยาบรรณดงักล่าวไดร่้างขึ้นตามหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต หลกัความ
โปร่งใสหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางสังคมท่ีดี 

3.3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การท ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดท่ีเก่ียวโยงกันอันอาจน ามาซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันได้นั้ น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่าง ถ่ีถ้วนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันท่ีส าคัญ  การเข้าท า
รายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัลกัษณะและขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัฯ ท่านใดท่ีมีส่วนได้
เสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว 
ทั้งน้ี รายการดงักล่าวตอ้งกระท าขึ้นภายใตเ้ง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป โดยก าหนด
ราคาท่ียุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหน่ึงกระท าโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน 
(fair and at arms' length basis) และในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดราคาได้ บริษทัฯ 
จะอา้งอิงตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัฯ เพื่อ
ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมทั้งส าหรับบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบ
การควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ ง 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และดา้นระบบการติดตาม ตาม
กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: (COSO) ท่ี เพี ย งพอและรายงาน
คณะกรรมการบริษทั 

3.5) การตรวจสอบภายใน 
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บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนว่า
บริษัทฯ จะมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับงบ
การเงิน โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษทัฯ ได้ว่าจ้าง บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากัด  (P&L Internal Audit Co., Ltd.) ซ่ึงมีความรู้ความสามารถในด้าน
ระบบบญัชี การควบคุมภายใน และการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งด าเนินการขจดั
ความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและจดัตั้งฝ่าย
ตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยทุกๆ 3  เดือน และประสานงานกับท่ีปรึกษาผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายใน (P&L Audit)  

3.6) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายท่ี
จะมอบหมายให้กรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นผูมี้
ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตวัแทนของบริษทัฯ เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษทัฯ เพื่อก ากับดูแลการบริหาร
จดัการและรายงานผลการด าเนินงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเป็น
รายไตรมาส ทั้งน้ี สัดส่วนตวัแทนของบริษทัฯ ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม อย่างน้อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ
และ/หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าว โดย
การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
นอกจากนั้น การก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและการออกเสียงในวาระท่ีส าคญัของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ก่อนท่ีจะไปลงมติในระดบัเดียวกนักบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัฯ เอง กรณีเป็นบริษทัย่อย ก าหนดให้บุคคลท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหดู้แลบริษทัยอ่ยนั้น ดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบั
การท ารายการเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมถึงก ากบัดูแล
ให้มีการจัดท าข้อมูลงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน างบการเงิน
ดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมของบริษทัไดท้นัตามก าหนดเวลา 

3.7) การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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3.7.1) คณะกรรมการบริษทั 
บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 คร้ัง
ในแต่ละปี ซ่ึงแต่ละคร้ังจะมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ัดเจน
และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่งด่วนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัอาจเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
และไม่ใช่กรรมการบริหารไดมี้การประชุมร่วมกนั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมี
โอกาสท่ีจะไดป้ระชุมกนัเอง เพื่ออภิปรายหารือเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่น
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการเขา้ร่วมด้วย ในการก าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทันั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา
เร่ืองท่ีก าหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็น
วาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ และ
เลขานุการบริษัทจะน าเ ร่ืองดังกล่าวมาก าหนด เป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและจดัท าหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดย
ใหก้รรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม
หรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

3.7.2) คณะกรรมการบริหาร 
บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 1 คร้ัง
ต่อเดือน ซ่ึงได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทัมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษทัฯ ของกรรมการบริหารแต่ละ
ท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะ
รวมไปถึงผ่านทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และ
เครือข่ายความสัมพนัธ์ เพื่อยงัประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษทัฯ  

3.7.3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ย 4 คร้ังในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซ่ึง
ไดมี้การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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3.7.4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงไดมี้
การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.7.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทัจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การก าหนดและแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.7.6) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอก่อน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงไดมี้การก าหนดและ
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3.8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อร่วมกนัพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและน ามาทบทวนการ
ปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกนัหาแนวทางปรับปรุง แกไ้ข เพื่อให้
การท างานของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้ง
คณะและน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผลการประเมินจะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้า ท่ีและการด า เ นินงานเ ก่ียวกับ
คณะกรรมการบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ทั้งน้ี แบบประเมินจะแบ่งหวัขอ้เป็นดงัน้ี 
3.8.1) ความพึงพอใจเก่ียวกบั 

1) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัโดยรวม 
2) ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
3) การด าเนินการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ 

3.8.2) ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบั 
1) บทบาทหนา้ท่ีของตน 
2) ธุรกิจของบริษทัฯ  
3) กลยทุธ์ของบริษทัฯ  

3.8.3) คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
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3.8.4) บริษทัยอ่ยและอนุกรรมการต่างๆ ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.8.5) คณะกรรมการบริษทัได้จดัสรรเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 
1) นโยบายและทิศทางของบริษทัฯ  
2) ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
3) แนวทางแกไ้ขการด าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

3.8.6) คณะกรรมการบริษทัมีการเตรียมตวัก่อนการประชุมทุกคร้ัง 
3.8.7) คณะกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3.8.8) คณะกรรมการบริษทัแสดงความเห็นอยา่งเป็นกลาง 
3.8.9) ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดง

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3.8.10) คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ในคณะกรรมการ 
3.8.11) การปฏิบัติเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นท่ียอมรับในหมู่

พนักงานบริษทัฯ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการ
บริษทัฯ ทุกท่านประเมินในทุกส้ินปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผล
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็น
ประจ าทุกปี 

3.9) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ก าหนดนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัโดยพิจารณา
จากหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผล
ประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียง ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3.10) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
3.10.1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
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ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการ
ภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

3.10.2) ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน า
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

3.11) แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษทัฯ เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
จึงได้ท าแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลุมต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีส าคญั โดยท าการ
คดัเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว ท าการพฒันาฝึกอบรม 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งไดใ้นอนาคตและเพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปใน
อนาคต 

3.12) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการบริษทั กรรมการควรจะต้องทราบถึง
ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมี
กรรมการเขา้ใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะน าให้
รับทราบถึงลกัษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ รวมทั้งให้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและแนว
ทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ ง น้ี  เลขานุการบริษัทเป็น
ประสานงานการจดัการปฐมนิเทศ 

3.13) นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทั และจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการของบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัใน
บริษทัจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ นอกจากน้ี ห้ามมิให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจ
เดียวกนัหรือใกลเ้คียง ยกเวน้บริษทัร่วมและ/หรือบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัในเครือ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กรรมการอิสระสามารถ
ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัทุกวาระไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.14) การบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ด า เนินการจัดตั้ งคณะท างาน ซ่ึงประกอบไปด้วยผู ้บริหารของบริษัทฯ โดย



หนา้ | 17 ของ 17  

คณะท างานดงักล่าวจะร่วมกนัประชุมและประเมินความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ทั้งท่ีเกิด
จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ และจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยั
ความเส่ียงต่างๆ โอกาสเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกนั
ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและผู ้รับผิดชอบ โดยคณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีไดว้างไวโ้ดยความร่วมมือและ
ประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหน้าท่ีประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
อย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


