นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษั ท ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการกํา กับ ดูแ ลดูแ ลกิ จ การที่ ดี ว่ า เป็ น สิ่ ง สํา คัญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การ
ดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วยเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทัง้
พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ขึ น้ โดยครอบคลุม เนื ้อ หาหลัก การสํา คัญ ตั้ง แต่ โ ครงสร้า ง บทบาทหน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการ
สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance ) ใน 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้
บริษัทให้ความสําคัญในสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่เพียง
เฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านัน้ แต่บริษัทจะไม่ทาํ การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ พร้อม
ทัง้ ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน เช่น การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การ
ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือช่องทางอืน่ ๆ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การจ่ายหรืองด
จ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กาํ หนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี และบริษัทอาจ
จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจําเป็ นและเหมาะสม
2) ก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุ
สถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทัง้
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
ยกเว้นกรณีมีความจําเป็ นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกําหนด
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3) อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ไม่ทาํ การใดๆ ที่เป็ นการ
จํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่
ยุ่งยาก สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
4) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดย
กําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
5) อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยบริษัทดําเนินการแนบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบอํานาจ
ให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจแทน โดยปฏิบตั ิหน้าที่เสมือนเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อย หรือสามารถมอบอํานาจให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็ นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยรวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติได้รบั
การปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยมีแนวปฎิบตั ดิ งั นี ้
1) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็ นกรรมการในการประชุม
สามัญประจําปี ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกําหนด
2) บริษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ขอ้ มูลภายใน เช่น การใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิด การใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิให้ทกุ คนภายในองค์กรปฏิบตั ิ
และติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
3) บริษัทห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ขอ้ มูลภายในอันมีสาระสําคัญและอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั และยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
4) คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และ
ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ
และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทยังได้
คํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายตามแนวทางดังต่อไปนี ้
1) บริษัทได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกัน
ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
แก่ทกุ ฝ่ าย
2) บริษัทกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนําไปปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์ท่เี ป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
3) บริษัทกําหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกําหนด
4) บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดเป็ นหลักการและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1) บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารของบริษัทต้องรายงานการซือ้ ขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การถื อครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อ ง
(รวมถึงทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุ ปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็ นประจําทุกปี เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้อง
ไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
3) บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท
4) บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ
ความจําเป็ นของการทํารายการระหว่างกัน และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
6) บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่สี นใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจําปี รายงานผลการดําเนินงาน เว็บไซต์
ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึน้ เป็ นต้น
7) บริษัทจัดตัง้ ให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นกั ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดย
สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจําปี
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูเ้ ลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผดู้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บริษัทมีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคํานึงถึง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกําหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกํากับดูแลกิจการ
และให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสีย นําไปปฏิบตั ิ
3) คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยมี บ ทบาทหน้า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิ ดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษั ท ทั้ ง นี ้ค ณะกรรมการจะพิ จ ารณาทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี
4) คณะกรรมการบริษทั พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
5) คณะกรรมการกําหนดให้มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นต้นไป เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
6) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการที่จะเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ โดยคํานึงถึง ความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่าง
เพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยงั ขาด อีกทัง้ ยัง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทกําหนด
7) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตําแหน่งครัง้ แรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ
นโยบายต่าง ๆ และผลการดําเนินงานของบริษัท
8) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั ิงาน
9) บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
รายบุคคล ปี ละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
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ประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณา
ทบทวนการปฏิบตั ิหน้าที่ในระหว่างปี ท่ผี ่านมาว่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทที่รบั ผิดชอบหรือไม่
เนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดกับผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสีย ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ปั จจัยแวดล้อม รวมถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจปั จจุบนั โดยคํานึงถึงการประกอบกิจการที่ดใี นระยะยาวและมีความยั่งยืน
ทางธุรกิจ ด้วยความสําคัญข้างต้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากําหนดเป็ นนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
หลั ก ปฏิ บั ติ ท่ี 1 : ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น ํา องค์ก ร ที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิท่ี 2 : กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิท่ี 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิท่ี 4 : สรรหาพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิท่ี 5 : ส่งเสริมนวตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิท่ี 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิท่ี 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิท่ี 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ การเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษั ท ขึ น้ เพื่ อ ระบุถึ งขอบเขตหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบและ แนวปฏิ บัติ ท่ี ดีเพื่ อ ใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท
1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นําทีต่ ้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรั พยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการ
รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุน้ มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกําหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กร เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการและผลตอบแทนจากลงทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายใต้ความ
เชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็ นหลัก เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดย
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คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมในการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ ยวข้องมีทิศ
ทางการดําเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ท่ีชดั เจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อ
วิสยั ทัศน์ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับของบริษัท เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามประเมินผล และทบทวนบทบาทกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนติดตามรายงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัท ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผู้
มีส่วนได้เสียทุกคน
1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่ง ยืนใน
ระยะยาว เพื่อให้นําไปสู่ผลเกี่ยวกับความสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ ีโดยคํานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและรับรู ถ้ ึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนหรือ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงาน
อื่น ๆ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
เหล่านี ้ ทําให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผู้
มีส่วนได้เสียเหล่านีค้ วรได้รบั การดูแลตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิไว้
ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในการแข่งขันทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตามกติกา และจริยธรรม ที่
สอดคล้องกับนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท และให้ความสําคัญในการกํากับการดูแลให้กรรมการดํารงตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี ในฐานะผูน้ าํ และเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดทํานโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ในการกําหนดความสําเร็จของการดําเนินกิจการนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
ได้คาํ นึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ดังนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อสังคม / ชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทัง้ มีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
รักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษั ท มี บ ทบาทสํา คัญ ในการสร้า งและขับ เคลื่ อ นวัฒ นธรรมองค์ก รที่ ยึ ด มั่นใน
จริยธรรม โดยประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าํ ในการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบาย
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังได้ จัดให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ
แนวทางในการดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อักษร กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฏหมายและต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผูค้ า้ และ
ลูกค้าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กาํ กับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
และ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ ให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติเป็ นประจํา คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายภายใน และเว็บไซต์ของบริษัท (www.millconsteel.com) เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้ศึกษา ทําความเข้าใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดเป็ นรูปธรรม
รวมถึงกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกปี
1.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ทํา หน้ า ที่ ใ นการกํา กั บ ให้ ก รรมการทุ ก คนและผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดให้มีการจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัท ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และกําหนดวิสัยทัศน์
นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกําหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบายขณะที่ผบู้ ริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาํ หนด การกําหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกกันไว้
เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
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กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ ายบริหาร อย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการ และมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2 : กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
2.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
่ ิจารณา
และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี และทําหน้าทีพ
อนุมัติเรื่องทีส่ าํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจทีเ่ ปลี่ยนไป
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน เพื่อให้ทุกส่วน
งานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้ าหมายของการองค์กร คือการดําเนินงานที่
มั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปั จจัยต่างๆ ความ
ต้องการของลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขัน เข้ามาพิจารณาในการ
กําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทและเป้าหมายหลักของกิจการโดยกําหนดให้มีค่านิยมองค์กรของบริษัท เพื่อสะท้อนถึง
คุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อน
อยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับให้กลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้จดั กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และสื่อสารหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อเน้นยํา้ ถึงความสําคัญของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.2 กํากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายที่ดาํ เนินการด้วยความมั่นคงเป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจ
ของลูกค้ามาโดยตลอดและรักษามาตราฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ น
สําคัญ และสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ให้อยู่ในระดับที่ดี ด้วยการพัฒนากระบวนการทํางาน ลดขัน้ ตอนและลดค่าใช้จ่าย
ในการทํางาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน พร้อมทัง้ เพิ่ม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความ
เหมาะสม เพื่อนําองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยได้กาํ หนดองค์ประกอบและสัดส่วน
ของกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและในนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนไว้ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการคณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี ้

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข)
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (จ)
คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยกรรมการเหล่านีป้ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 12/2543 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอํานาจหน้าที่
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ของคณะกรรมการบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้ กรรมการของบริษัทปัจจุบนั มีจาํ นวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร 6
คน ซึ่งในจํานวนนีม้ กี รรมการอิสระอยู่ดว้ ยจํานวน 4 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ ายจัดการ จํานวน 4 คน และเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงได้มกี ารจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดย
การประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกําหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม และเปิ ดโอกาสให้ได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้
ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการจะออกให้เป็ น 1
ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจาก
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนัน้ จะได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งอีกก็ได้
การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เข้า เป็ น กรรมการจะคัด เลื อ กจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่ี มี พื ้น ฐานและความเชี่ ย วชาญจาก
หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใส ไม่ด่าง
พร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรั บผิดชอบที่เป็ นอิสระกับกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริษัท และกําหนดให้ประธาน
กรรมการบริษัทต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นการถ่วงดุลการจัดการและ
ไม่มีผใู้ ดมีอาํ นาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รบั ผิดชอบเพียง
การกําหนดนโยบายและให้คาํ ปรึกษาเท่านัน้
3.3 กํากับดูแลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีความโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติทเี่ หมาะตามทีก่ าํ หนดไว้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่พิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามภาระหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู ้ ประสบการณ์หลากหลาย และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เอือ้ ให้มีการบูรณา
การในการปฏิ บัติห น้า ที่ไ ด้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 และประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อมาทดแทนตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงที่ว่างลงหรือครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และ/หรือนําเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
อนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ทํา หน้า ที่ เ ป็ น ผู้พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนในเบือ้ งต้น และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้า ที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี คุณ สมบัติ ท่ีตอ้ งการไว้ได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทด้วย ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าคอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทัง้
ค่าตอบแทนในอัตราที่คงที่ และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดและค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร”
3.5 การกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
เพื่อให้บริษัทได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่
เกิน 5 บริษัท ทั้งนีก้ ารเป็ นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นีบ้ ริษัทมีการจัดทําข้อมูลรายงานการ
ดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการไว้ในรายงานประจําปี โดย
คณะกรรมการบริษั ท ทุก ท่ า นมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะเข้า ร่ว มประชุม ตามกําหนด ทั้ง การเข้า ประชุม คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ได้เ ปิ ด เผยข้อ มู ล การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อการประชุมคณะกรรมการ
3.6 การกํากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการ
อื่นทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอืน่
ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตลอดจนนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการส่ง
ตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ
และไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจ โดยผูแ้ ทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์และระเบียบตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัท
ย่อยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือ
กิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือปรับปรุ งส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
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การขออนุมัติ เ กี่ ย วกับ การลงทุน จะต้อ งสอดคล้อ งเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.7 จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัททัง้ แบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพือ่
นําผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไป
คณะกรรมการบริษั ท กํา หนดให้มี ก ารประเมิ น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการบริษั ท ทั้ง รายคณะและ
รายบุคคลเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อนําผล
ประเมินไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีดาํ เนินการจัดทําและทบทวนแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนีเ้ พื่อให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น จึง
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล โดยเป็ นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานครอบคลุมประเด็นที่สาํ คัญในการประเมิน ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ทั้ง นี ้ผ ลการประเมิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท จะถู ก นํา ไปใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ รับ ทราบและนํา
ข้อเสนอแนะจากความเห็นของกรรมการมาหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ให้ดี
ยิ่งขึน้ ต่อไป
3.8 การกํากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีล่ ักษณะการประกอบธุรกิจ
และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนําข้อมูล ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การ
แนะนําและมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัทได้รบั การอบรมเพื่อเพิ่มพูล
ความรูจ้ ากสถาบันภายนอกและจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานประจําปี
3.9 การควบคุมดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น
และมีเลขานุการบริษัททีม่ ีความรู้และประสบการณ์ทจี่ าํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและมีการกําหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้าทัง้ ปี เลขานุการบริษัทหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ี จ ํ า เป็ นเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ

ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดหมายประชุมโดยวิธีอื่น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของตําแหน่งเลขานุการบริษัทอย่างเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท จัดการเอกสารการประชุมและ
เอกสารสําคัญต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทสนับสนุนการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูข้ องเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
หลักปฏิบัติที่ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
4.1 การดํา เนิ น การให้ มี ก ารสรรหาและพั ฒ นากรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ าํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณ สมบัติ เ หมาะสมเพื่ อ ดํา รงตํา แหน่ งประธานกรรมการบริห ารหรื อ กรรมการผู้จัด การใหญ่ และผู้บ ริห ารระดับ สูง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การกํากับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2 การกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทให้เ ป็ น ผู้พิจ ารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหาร
ระดับ สูง ของบริ ษั ท ให้ส อดคล้อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์แ ลเป้ า หมายหลัก ขององค์ก รและผลประโยชน์ข องกิ จ การ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนประธานบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมาการบริษัท และบริษัทได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี
หัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
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คณะกรรมการบริษัท ได้กาํ หนดให้มี การประเมิน ผลงานของผู้บริห ารระดับ สูง เป็ น ประจําทุกปี โ ดยสายงาน
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไปเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประเมินและรายงานผลต่อประธานกรรมการบริหาร
4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ถือหุน้ ของบริษัท จึงกําหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลและส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกําหนดนโยบาย
การเข้าทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่
เกี่ยวข้องกับตนได้โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทํารายการดังกล่าว
4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม
บริษัทให้ความสําคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทมีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน โดยบริษัท
จัดให้มีการพัฒนาและฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี มีแผนการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มความรู ค้ วามสามารถแก่บุคลากรอย่ า ง
สมํ่าเสมอ โดยบริษัทได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 การให้ ค วามสํา คั ญ และสนั บ สนุ นการสร้ า งนวั ตกรรมที่ก่อ ให้เ กิด มู ลค่ า แก่ ธุร กิ จ ควบคู่ไ ปกับ การสร้ าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งทําให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ที่ตอ้ งการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า คู่คา้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้ อยู่บนพืน้ ฐานของหลักจริยธรรมที่
ดีในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทจึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกําหนดให้เป็ นหนึ่งในค่านิยมหลัก
ของบริษั ท คื อ Change & Continuous Improvement ส่ ง เสริม ให้บุคลากรมีคิ ดสร้างสรรค์ มุ่ง มั่น พัฒ นางาน มี ค วาม
ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ๆ นํามาประยุกต์ให้ดีกว่าเก่าและแตกต่าง โดยนํามาเป็ นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์
พัฒนาปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
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5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนดําเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดําเนิ นการสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ นักลงทุน พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เหล่านี ้ ซึ่งทําให้บริษัทสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างกําไรและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผูม้ ีส่วนได้เสียเหล่านีค้ วรได้รบั การ
ดูแลตามสิทธิท่ีได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป ดังนี ้
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจําเป็ นต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ ความทุ่มเททั้ง
แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วย
ความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วย
ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงาน
เฉพาะในส่วนที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานและตามที่กฏหมายกําหนดโดยให้ถือเป็ นความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
กระทําเฉพาะในกรณีท่ีผมู้ ีสิทธิตามกฏหมายจําเป็ นต้องรับทราบเท่านัน้
บริษั ท กํา หนดแนวทางการปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานบริษั ท โดยผู้บ ริห ารจะต้อ งปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานอย่ า งยุติ ธ รรม
บริหารงานโดยความไม่ลาํ เอียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชัน้ เพื่อให้พนักงานมีโอกาศ
ก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วย
การรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการจึงให้ความสําคัญ โดยกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3. แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
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4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
1. ความสัมพันธ์ลกู ค้า
- บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสําพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัท มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่ ยึด
มั่นในการนําเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตราฐาน บริษัทจะปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ น
ธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียม บริษัทยึดถือเงื่อนไขต่างๆ ที่
ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีท่ีสดุ บริษัทต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและตรงกับความเป็ นจริงที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ
- บริษัทเปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึงเปิ ดเผย
ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็ นธรรมกับ
ลูกค้า
2. ความสัมพันธ์ค่คู า้
- บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั คู่คา้ ทุกราย
- บริษัทมีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาศให้ค่คู า้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกันทุกราย โดยผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีความเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจ
จะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทและต้องรักษาความลับของคู่คา้ บริษัทห้ามการเรียกรับสินบนหรือค่านายหน้าจากคู่คา้ โดย
เด็ดขาด
- บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่คา้ ที่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อพนักงานของคู่คา้ ทางด้านแรงงานและ
การจ้างงานอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
- บริษัทมีหน้าที่ในการฝึ กอบรมและให้คาํ แนะนําแก่คู่คา้ ในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถาน
ประกอบการของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี ้
- บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความ
น่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนใขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี ้
อย่างดีท่สี ดุ
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
ด้วยวิธีฉอ้ ฉล จึงกําหนดนโยบาย ดังนี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
1. บริษัทมีนโยบายให้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็ นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึง
ปฏิบตั ิต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็ นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ
ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สาธารสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้ผูอ้ าศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัท
ตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจําเป็ นและเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างมากเนื่องจากการดําเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทมี
ความเกี่ยวข้องกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และบริษัทคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทได้ทาํ การคัดเลือกหรือปรับปรุ ง
เทคโนโลยีหรืออุปการณ์ท่ใี ช้ในโรงงาน
ดัง นั้น บริษั ท จึ งกําหนดนโยบายสิ่ง แวดล้อ มเพื่ อเป็ น แนวทางในการดําเนิ นกิ จการด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทัง้ ทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดยดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโรงงาน ต้องมีระบบบําบัดนํา้ เสียและระบบบําบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับเสียง การ
ควบคุมระดับควมร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
รวมทัง้ รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย บริษัทจึงกําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ
ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกระดับในจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทได้กาํ หนดให้มีการจัด
อบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5.3 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คํานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรั พยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง
ส่งเสริมให้มีการนําของเสียจากกระบวนการผลิตและขยะ (เศษเหล็ก) เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครัง้ เป็ นการจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความจําเป็ นและผลกระทบที่มี
ต่อกันของทรัพยากรที่สาํ คัญของบริษัท ได้แก่ การเงิน การผลิต บุคลากร จึงมีการนําผลกระทบต่อทรัพยากรเหล่านีม้ า
พิจารณาในการกําหนดเป้าหมายและจัดทําแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการนํามาพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าที่จะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร รวมถึงการ
อยู่บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบและความยั่งยืนขององค์กร
5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแล
ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักการของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงกําหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้ม่ นั ใจว่าทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทได้มีการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ มีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ และนํามาพัฒนาปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นบรรทัดฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในแนวทางเดียวกันสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
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หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
6.1 การกํากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกทัง้ ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการ
ทุจริตที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ ยวข้องโดยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การระบุ
ความเสี่ยงประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation Risk) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และ
พิจารณาปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาํ หนดไว้ การอนุมตั ิ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ
เพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้มีการ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในทําหน้าที่ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงาน
ของบรัษัทเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายและพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาํ คัญต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเสี่ยง
ทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทงั้ ภายในและภายนอก รวมทัง้ กํากับดูแลติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปั จจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และจะมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริษัททัง้ ความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจจะเกิดขึน้ ภายในบริษัท โดยกําหนดให้ รายงานผล
การปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการติดตามและประเมินประสิทธิ ผลของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สมํ่าเสมอและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนีบ้ ริษัทจัดให้มีบคุ ลากร
และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่มี ความเป็ น อิส ระในการปฏิ บัติ หน้าที่ เป็ น ผู้รับผิ ดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผย
รายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
6.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทํา
ธุรกรรมกับผู้ทมี่ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์ท่ีไม่สมควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของ
บริษัท และการทําธุรกรรมกับผูม้ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาํ กับ
ดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ
(confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูล
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลัก ทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ดูแลให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย เป็ นการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัท
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและจัดการติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทํารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขัน้ ตอนและเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณารายการที่คาดว่าจะเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ว่ารายการดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายชื่อกรรมการท่านที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้งดเว้นการออก
เสียงในวาระดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้
6.4 การกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันทีช่ ัดเจนและสื่อสารในทุก
ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมของกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีการเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์รัป ชัน ผ่ า นทางการสื่ อ สารของบริ ษั ท เช่ น ส่ ง อี เ มลถึ ง พนัก งานทุ ก คน เผยแพร่ ไ ว้บ นเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท
(www.millconsteel.com) รวมถึงได้บรรจุนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้เป็ นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศ
ให้กบั พนักงานใหม่ได้รบั ทราบและปฏิบตั ิตามแนวทางที่นโยบายกําหนดไว้
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6.5 การดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ กับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมี
การชีเ้ บาะแส โดยมีการบันทึก ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปั ญหาและรายงานข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย และดูแล
ให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจําปี
บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจน ในกรณีท่ีพบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทําทุจริตคอร์รปั ชันหรือได้รบั
ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยชื่อพร้อมทัง้ ระบุ
ข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทําทุจริตคอร์รปั ชัน หรือ
ได้รบั ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี ้
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- Website : www.millconsteel.com
( หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็ นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน)
- ทาง E-mail

: cg@millconsteel.com

- ทางโทรศัพท์

: 0 2652 3333 ต่อ 208

- ทางโทรสาร

: 0 2632 9899

- ทางไปรษณีย ์

: หน่วยงานกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

กรณีท่ีเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูงหรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ การรายงาน
โดยไม่สจุ ริต หรือการรายงานในลักษณะไม่เปิ ดเผยชื่อนัน้ อาจเป็ นข้อจํากัดของบริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับ การเปิ ดเผยและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยรายงานทางการเงิน จะอยู่บ นพื น้ ฐานข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
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คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทําการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยกําหนดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ
โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปั จจัยเรื่องผลประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์
และเป้าหมายหลักของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์สนับสนุนให้
บริษั ท จัดทําคําอธิ บ ายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาการทํารายการดังกล่าวโดยมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน
หรือความสามารถในการชําระหนีข้ องบริษัท
7.3 การแก้ไขปั ญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ กับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะ
สามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจน
ติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจได้ว่า
การพิ จ ารณาตัด สิ น ใจใด ๆ ในการแก้ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น ของบริษั ท ไม่ ว่ า จะด้ว ยวิ ธี ก ารใด จะต้อ งเป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผล
7.4 การจัดทํารายงานความยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริษัทได้ดแู ลให้ขอ้ มูลที่
เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาํ คัญและสะท้อนการปฏิบตั ิท่ีจะนําไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
7.5 การกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทที่ าํ หน้าทีใ่ นการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุน
รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมทัง้ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดยนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัทมีความรูแ้ ละเข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้
เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการได้กาํ กับดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้
มีหลักปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.6 การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ
แสดงข้อมูลรายการประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท (www.millconsteel.com)ห้ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8.1 การดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันบริษัทจึงอํานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม
ซึ่งหากคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ หรือ
การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะกํากับดูแลมิให้มีการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการกําหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ
พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยหนังสือนัดประชุมจะจัดทําทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวตั ถุประสงค์
และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท
อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
8.2 การกํากับดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอือ้ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม
ทัง้ เรื่องสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อไม่เป็ นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุม กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมคําแนะนําใน
การมอบฉันทะ และเตรียมอากรแสตมป์ ไว้บริการผูร้ บั มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบ
เอกสารให้ผทู้ ่มี าประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดําเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กาํ หนด โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละ
รายการในกรณีท่ีวาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมถึงการตอบคําถามของผูถ้ ือ
หุน้ อย่างครบถ้วนในประเด็นสําคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คําชีแ้ จง และข้อคิดเห็นที่สาํ คัญ ไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รบั ทราบ
ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ คณะผูบ้ ริหาร และ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมทัง้ แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวนผูร้ บั มอบฉันทะประชุมแทนผูถ้ ือหุน้ และจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ตลอดจนมีการชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก่อนเริ่มการ
ประชุม และจัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียง ทัง้ นี ้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีขอ้
โต้แย้งในภายหลัง พร้อมทัง้ ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่าง
ชัดเจนในรายงานการประชุม
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8.3 การกํากับดูแลให้การเปิ ดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้แจ้งมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันทําการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทัง้ ที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทัง้ จัดทํารายงาน
การประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่
จําเป็ นต้องรอให้ถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
คณะกรรมการบริษัทกําหนดการจัดการทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติต่อที่ประชุม ซึ่งการบันทึก
รายงานการประชุมจะต้องดําเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญ
ดังต่อไปนี ้
1. รายชื่อและตําแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ ริหารระดับสูง และตัวแทนของผูส้ อบบัญชีท่เี ข้าร่วม
ประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
2. องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวนผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าประชุมแทน
ผูถ้ ือหุน้ และจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
3. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็ นมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมและแนว
ทางการใช้บตั รลงคะแนน
4. คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียงและระบุช่ือ
และจํานวนหุน้ ของผูท้ ่ไี ม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
5. การบันทึกข้อซักถาม คําชีแ้ จง และข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานประชุม
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