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บริษัท บทูคิ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัท บูทิค คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดป้ฏิบัติ
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมทัง้ไดย้ึดถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ก าหนด และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยงัท าใหเ้กิดความโปรง่ใสต่อนกัลงทนุอนัจะท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทต่อบคุคลภายนอก ตลอดจนสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บรษิัทอย่างยั่งยืน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่
ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม และลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถปรบัตัวไดภ้ายใตปั้จจัยการ
เปล่ียนแปลง โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที ่1  สิทธขิองผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขั้นพืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจาก
บริษัท สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี          
การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั
ของบรษิัท เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทมีพนัธกิจในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมที่
เพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุ นอกจากนี ้บรษิัทจะน าขอ้มลูดงักล่าวเผยแพรล่งใน
เว็บไซตข์องบรษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดตามที่บรษิัทไดจ้ดัส่ง
ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
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(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่จดัการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัท 

(5) ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมสิีทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค  าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุ  

(6) บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการ
นบัผลการลงคะแนน 

(7) บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุคลากรที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(8) ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมที่บันทึกขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
และครบถว้นในสาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้และบริษัทจะจดัใหม้ีการบนัทึกวีดีทัศนภ์าพการประชุมเพื่อเก็บรกัษาไวแ้ละใช้
อา้งอิง นอกจากนี ้บรษิัทจะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อให้ 
ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 

(9) บริษัทจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในการไดร้บัเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดว้ย
วิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สญูหาย หรือส่ง
ถึงผูถื้อหุน้ล่าชา้ 

หมวดที ่2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทไดก้ าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ        
ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรือต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บรษิัทจะแจง้ก าหนดการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้วาระการประชุมที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
เผยแพร่ก าหนดการประชุมดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทอย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จะจดัท าและ
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษิัทเช่นกนั 

(2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เก่ียวกบัวิธีการที่ใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยจะเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผูถื้อหุ้น    
รายย่อยเสนอหรือไม่ 
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(3) ในการด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ บรษิัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดย
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการใชสิ้ทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ตอ้งลงมติใน    
แต่ละวาระ และยงัเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทไดก้ าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระที่เก่ียวขอ้งในการประชุมและบนัทึกส่วนไดเ้สียดังกล่าวในรายงานการประชุม รวมทัง้หา้มมิใหก้รรมการที่มี
ส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่จะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระในวาระท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการประชมุใน
วาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช ้โดยหา้ม
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายในน าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่บคุคล
ใดเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวหรือน าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกระท ารายการที่อาจเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้บริษัทยังไดก้ าหนดใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารทกุคนที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ที่จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัท
เป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)  

บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้  ลกูคา้ 
ลกูจา้ง คู่คา้ และเจา้หนี ้สาธารณชน และคู่แข่ง ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทได้
ค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีและ
การเจรญิเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใส
และเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้  

(ข) พนักงาน 

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี ้
บริษัทยังใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจัด
อบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกับพนกังานทุกคน  และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานที่มี
ความรูค้วามสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองคก์รต่อไป อีกทั้งยังได้ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต
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คอรปัชั่น รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายใน
อย่างเครง่ครดั เป็นตน้ 

(ค) คู่ค้า 

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการให้คู่คา้แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือก  
คู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑใ์นการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังไดจ้ัดท ารูปแบบ
สญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดัใหม้ีระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของ
สญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทซือ้สินคา้จาก 
คู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

(ง) ลูกค้า 

บรษิัทรบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบรกิาร รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากที่สดุ เพื่อมุ่งเนน้การสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว 
นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัใหม้ีช่องทางใหล้กูคา้ของบริษัทสามารถแจง้ปัญหาหรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเรว็ 

(จ) เจ้าหนี ้

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี ้เป็นส าคัญ  รวมทั้ง การช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

(ฉ) คู่แข่ง 

บรษิัทประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและ
ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

(ช) สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของผูค้นที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทมีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษิัทพยายาม
เขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งส่ิงแวดลอ้มและสงัคมตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
บรษิัทด าเนินกิจการอยู่ 

นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบรษิัทได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับรษิัท
จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มูล
และหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 
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หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส 
และทนัเวลา ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท
ซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑข์อง ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) บริษัทจะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกับ
นกัลงทุนหรือผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มลูของ
บรษิัท ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ และ
หน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซต์
ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้       
ผูถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท โดยขอ้มลูที่อยู่บนเว็บไซตข์องบรษิัทจะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน ์พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษิัทและผูบ้รหิาร 
ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบรษิัท กฎบตัรต่าง ๆ เป็นตน้  

(3) บรษิัทใหค้วามส าคญัต่องบการเงินของบรษิัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ และ
จะจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้ประชมุในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหนา้ที่ 
รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของ
บริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูในบรษิัทและบรษิัทย่อย (หากมี) ดว้ย 

(5) บรษิัทจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

(6) บริษัทจะจัดใหม้ีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหาร
ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสังคมที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 
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หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชนใ์หก้ับบริษัทโดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัใน
การก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดย
กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทในเครือหรือบรษิัทอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทใหร้บัทราบดว้ย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
ด าเนินงานของบรษิัท ดงันี ้

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสและ
น่าเชื่อถือ รวมถึงการก ากบักิจการของบรษิัท 

(2)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน เพื่อ
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท รวมทัง้เสนอแนะ
รูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการ
พิจารณาและอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเรื่อง
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ประสานงานให้
มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษิัท 

2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  
เพื่อประโยชนร์ะยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
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ก็ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการ
บรษิัท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่ อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดใหม้ีการทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิัทมีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบรษิัทไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์่อลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์่อคู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ทัง้นี ้บรษิัทจะประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต         
มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
เก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้ริษัททราบ และตอ้งไม่เขา้ร่วม  
การพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิในรายการดงักล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                 
ที่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้
จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลตามแผนการตรวจสอบที่วางไว ้

(5) การบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร 
รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม 

(6) รายงานของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบ
บัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

3. หลกัปฏิบตัิของคณะกรรมการ 

     ในการก ากบัดแูลบรษิัท คณะกรรมการควรด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สรา้ง
คณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ต้องก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมี
การบรหิารจดัการท่ีดี รวมทัง้ก ากบัดแูลกิจการใหน้ าไปสู่การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  

หลกัปฏิบตัิ 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

คณะกรรมการก าหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม  

หลกัปฏิบตัิ 3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ 
สัดส่วนกรรมการที่ เป็นอิสระที่ เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฎิบัติหนา้ที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอรวมทั้ง
ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดแูลนโนบายและการด าเนินงานของ
บรษิัทย่อยและกิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
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หลกัปฏิบตัิ 4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

คณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจ
ที่เหมาะสม และก าหนดใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่ าตอบแทนและการประเมินผลที่สอดคลอ้งกับผลการ
ด าเนินงานของกิจการ   และคณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บรหิารและการด าเนินงานของกิจการ 

หลกัปฏิบตัิ 5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง
คุณประโยชนต์่อลูกคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และดูแลใหฝ่้ายจดัการจัดสรรและ
จดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร เพื่อใหส้ามารถ
บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการไดอ้ย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 6 : ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่าง
บรษิัทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาส
ของบรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

หลกัปฏิบตัิ 7 : รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัต่างๆ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี ้และจดัใหม้ีกลไกที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน
หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา 

หลกัปฏิบตัิ 8 : สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท 

4. การประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประเมินตนเอง 

บริษัทจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บรษิัทจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 
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วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
เรง่ด่วน และจะจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรบัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผูบ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้ขอ้มูลและรายละเอียด
ประกอบการตดัสินใจที่ถกูตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง 
โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้รว่มประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุง
และแกไ้ขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัขอ้ที่จะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักล่าว เพื่อรวบรวมความเห็น
และน าเสนอต่อท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

5. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะก าหนดเป็นรายปีตามจ านวนที่ไดอ้นุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทซึ่ง
จะตอ้งอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งไม่เป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร
โดยเฉล่ียของบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

6. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ภายใตง้บประมาณที่ตัง้ไวใ้นงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิัท หรือใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะตอ้งจดัท าแผนพฒันาและสืบทอดงานของบรษิัท เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า จะมีการ
สืบทอดงานอย่างราบรื่น ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  และก่อใหเ้กิดผลก าไร   
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