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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลดูแลกิจการท่ีดีว่าเป็นส่ิงสาํคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการ

ดาํเนินงานของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประโยชนส์ูงสุดต่อผูม้ีส่วยเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทัง้

พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการจดัทาํนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีขึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาํคัญตั้งแต่โครงสรา้ง บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ  รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือใหเ้กิดความ

เชื่อมั่นว่าการดาํเนินงานใดๆ ของบรษิัท เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้

เสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลมุหลกัการ

สาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance ) ใน 5  หมวด ดงันี ้

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 บริษัทใหค้วามสาํคัญในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่เพียง

เฉพาะสิทธิตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านัน้ แต่บรษิัทจะไม่ทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ พรอ้ม

ทัง้ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานของตน เช่น การซือ้ขายหรือการโอนหุน้  การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การ

ไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ  ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท  และเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  หรือช่องทางอ่ืนๆ การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี และการออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคัญตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี การจ่ายหรืองด

จ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทนุและออกหลกัทรพัยใ์หม่ ตลอดจนการซกัถาม หรือแสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทไดร้ายงานใหท้ราบหรือไดข้อความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

 นอกจากสิทธิขั้นพืน้ฐานดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบัญชี และบริษัทอาจ

จดัการประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ซึ่งเรียกว่าการประชมุวิสามญั เพ่ิมเติมตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

2) ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุ

สถานท่ี วนั และเวลาการประชมุ วาระการประชมุ วตัถปุระสงค ์และเหตผุลของแต่ละวาระท่ีเสนอ พรอ้มทัง้

ความเห็นของ คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนขอ้มลูประกอบการประชมุต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 30 วันโดยเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท  และ

เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และจดัส่งเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วนั 

ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็นเรง่ด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหนา้ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด  
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3) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง   ไม่ทาํการใดๆ ท่ีเป็นการ

จาํกัดโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ี

ยุ่งยาก สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้มีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

4) ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามต่อท่ี

ประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดย

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้  

5) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษัทดาํเนินการแนบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจ

ใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอาํนาจแทน โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของผูถื้อ

หุน้รายย่อย หรือสามารถมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไข

ท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป 

 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บรษิัทมีนโยบายจดัการใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติไดร้บั

การปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฎิบตัดิงันี ้

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุม

สามญัประจาํปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด 

2) บริษัทกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชข้อ้มูลภายใน เช่น การใชข้อ้มูลในทางท่ีผิด การใชข้อ้มูล

ภายในเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพ่ือป้องกนัมิให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในแสวงหา

ประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีการแจง้นโยบายและแนวปฏิบตัิใหท้กุคนภายในองคก์รปฏิบตัิ 

และติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ 

3) บริษัทหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมิใหม้ีการใชข้อ้มูลภายในอันมีสาระสาํคัญและอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพ่ือตนเอง

หรือบคุคลอ่ืน ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสาํนักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอย่างเครง่ครดั 

4) คณะกรรมการบริษัท จะดาํเนินการประชมุผูถื้อหุน้โดยเรียงตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และ

ไม่มีการเพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชมุ เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท ฯ 

และไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 
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หมวดที ่3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการดแูลและคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทยงัได้

คาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและการร่วมมือกัน

ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ชุมชนทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

แก่ทกุฝ่าย 

2) บรษิัทกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิ เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุท่านไดต้ระหนกัและนาํไปปฏิบตัิ

เพ่ือประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

3) บรษิัทกาํหนดนโยบายตอ่ตา้นทจุรติ คอรปัชั่น มาตรการดแูลเพ่ือป้องกนัและการประเมินความเส่ียงจากการ

ทจุรติคอรปัชั่น เสนอบคุคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท  ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด 

4) บรษิัทตระหนกัถึงการบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกาํหนดเป็นหลกัการและแนวทางในการ

ปฏิบตัิ เพ่ือใหก้ารบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมบรรลเุป้าหมายของบรษิัท 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีเก่ียวกบับรษิัท ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและท่ีมิใช่

ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทซึ่งมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน

และผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงกาํหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1) บริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการซือ้ขาย รวมถึงการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรัพยท่ี์ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะใหท่ี้

ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบ และต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2) บริษัทกาํหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

(รวมถึงทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ฯ 

โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนไดเ้สีย (รวมถึงการเปล่ียนแปลง) ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจาํทุกปีเพ่ือสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทโดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีมีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้ง

ไม่เขา้รว่มในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ 

3) บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนทนัทีเมื่อมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้

ของบรษิัท 

4) บริษัทตอ้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาํปีตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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5) บรษิัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลและ

ความจาํเป็นของการทาํรายการระหว่างกนั และนาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ืออนุมตัิ หรือเสนอต่อ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

6) บรษิัทมีช่องทางการส่ือสารขอ้มลูของบรษิัท เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท่ี้สนใจบรษิัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลู

ของบรษิัทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั เช่น รายงานประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงาน เว็บไซต์

ของบรษิัท รวมถึงกิจกรรมท่ีทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ เป็นตน้ 

7) บริษัทจดัตัง้ใหม้ีนกัลงทุนสมัพนัธ ์และช่องทางท่ีนกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบับริษัท โดย

สามารถติดต่อไดต้ามช่องทางท่ีแจง้ไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการบรษิัท โดยท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษิัท และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกนั และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหนา้ท่ีอย่างชดัเจน 

2) คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดใหบ้รษิัทมีนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพ่ือคาํนึงถึง

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและนโยบายกาํกบัดแูลกิจการ 

และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย นาํไปปฏิบตัิ 

3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยของแต่ละชดุไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษัท ทั้ง นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย ทกุ ๆ  ปี 

4) คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท ทกุ ๆ 5 ปี 

5) คณะกรรมการกาํหนดให้มีการจัดทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

6) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการท่ีจะเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ โดยคาํนึงถึง ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาไดอ้ย่าง

เพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวชิาชีพในดา้นต่าง ๆ ตามโครงสรา้งของคณะกรรมการท่ียงัขาด อีกทัง้ยงั

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  ตามหลกัเกณฑท่ี์

บรษิัทกาํหนด 

7) กรรมการและผู้บริหารท่ีไดร้ับตาํแหน่งครัง้แรก จะไดร้ับการปฐมนิเทศ เพ่ือรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ 

นโยบายต่าง ๆ และผลการดาํเนินงานของบรษิัท  

8) บริษัทส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทเขา้อบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งในทุก ๆ ปี เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูใ้นการปฏิบตัิงาน 

9) บริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

รายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑใ์นการ
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ประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไดพิ้จารณา

ทบทวนการปฏิบตัิหนา้ท่ีในระหว่างปีท่ีผ่านมาว่าไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามบทบาทท่ีรบัผิดชอบหรือไม่ 

 

 เน่ืองจากบริษัทใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินกิจการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งสรา้งความเชื่อมั่น 

ใหเ้กิดกับผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์และ

ปัจจยัแวดลอ้ม รวมถึงสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยคาํนึงถึงการประกอบกิจการท่ีดใีนระยะยาวและมีความยั่งยนื

ทางธุรกิจ ดว้ยความสาํคญัขา้งตน้คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรใหน้าํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรบับรษิัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code  Policy หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มากาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 หลักปฏิบัติ ท่ี  1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กร ท่ี 

                                 สรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 2 : กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 4 : สรรหาพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 5 : ส่งเสรมินวตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 6 : ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 7 : รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

 หลกัปฏิบตัิท่ี 8 : สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการของบริษัทตระหนกัถึงความสาคญัของหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้การเสริมสรา้งความ

เชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงไดจ้ัดทาํกฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัทขึน้ เพ่ือระบุถึงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบและ แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรษิัท  

 

1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นําทีต่้องกาํกับดูแลให้องคก์รมีการบริหารจัดการทีด่ี ซึ่ง

ครอบคลุมถึง การกาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การกาํหนดกลยุทธ ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการ

รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ มีบทบาทหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคบัของบริษัท รวมทั้งหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการกาํหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศ

ทางการดาํเนินงานขององคก์ร เพ่ือเป็นการสรา้งมลูค่าใหแ้ก่กิจการและผลตอบแทนจากลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ภายใตค้วาม

เชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลกั เพ่ือประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน  โดย
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คณะกรรมการบริษัท ไดร้่วมในการกาํหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองคก์ร เพ่ือให้ทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้องมีทิศ

ทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยไดก้าํหนดวิสัยทัศนท่ี์ชดัเจนและพนัธกิจท่ีตอบสนองต่อ

วิสยัทศันต์ลอดจนสรา้งค่านิยมขององคก์รท่ีเขม้แข็งใหแ้ฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบคุลากรทุกระดบัของบริษัท เพ่ือร่วมกนั

ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน   

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการติดตามประเมินผล และทบทวนบทบาทกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ ตลอดจนติดตามรายงาน เพ่ือก่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบับรษิัท ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และผู้

มีส่วนไดเ้สียทกุคน 

 

1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างม่ันคงและย่ังยืนใน

ระยะยาว เพื่อให้นําไปสู่ผลเกี่ยวกับความสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ีโดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวได้

ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง   

 คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักและรบัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนหรือ พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง ภาครฐั และหน่วยงาน

อ่ืน ๆ รวมทัง้ชุมชนใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้งและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากบริษัทไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

เหล่านี ้ทาํใหบ้รษิัทสามารถสรา้งความสามารถในการแข่งขนั สรา้งกาํไร และการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนใหแ้ก่บรษิัท ซึ่งผู้

มีส่วนไดเ้สียเหล่านีค้วรไดร้บัการดูแลตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิไว้

ในนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ในการแข่งขันทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในกรอบการแข่งขันท่ีเป็นไปตามกติกา และจริยธรรม ท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายจรรยาบรรณของบรษิัท และใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัการดแูลใหก้รรมการดาํรงตนเป็นแบบอย่าง

ท่ีดี ในฐานะผูน้าํ และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสรา้งและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์ร โดยยึดหลกัการประกอบธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนไดเ้สีย พนักงาน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัทาํนโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนัเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ

 ในการกาํหนดความสาํเรจ็ของการดาํเนินกิจการนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน คณะกรรมการบรษิัท

ไดค้าํนึงถึงจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ ดงันี ้

 

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อสังคม / ชุมชน 

 บรษิัทมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม และยึดมั่นการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอ้มทัง้มีส่วนร่วมในอนัท่ีจะส่งเสรมิและยกระดบั

คณุภาพชีวิตของสงัคมและชมุชน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสรา้งคุณภาพ อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน

รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอ พรอ้มทั้งส่งเสริมให้

พนกังานมีจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มผ่านกิจกรรมโดยใหพ้นกังานมีส่วนรว่มอย่างต่อเน่ือง 

 นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคัญในการสรา้งและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคก์รท่ียึดมั่นใน

จริยธรรม โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้าํในการกาํกับดูแลกิจการ โดยกาํหนดใหม้ีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับ

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน นโยบาย

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และนโยบายป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทยังได ้จัดใหม้ีนโยบายสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลักการและ

แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลักษณอ์ักษร กาํหนดใหม้ีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายเก่ียวกับ

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทและบริษัทในเครือ  โดยมี

วตัถุประสงค ์คือ การทาํธุรกิจโดยชอบดว้ยกฏหมายและตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผูค้า้และ

ลกูคา้ของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทไดก้าํกับดูแลใหม้ีการส่ือสารเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ

และ มีกลไกเพียงพอท่ีเอือ้ใหม้ีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบัติเป็นประจาํ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและ

นโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านระบบเครือข่ายภายใน  และเว็บไซตข์องบริษัท (www.millconsteel.com) เพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดศ้ึกษา ทาํความเขา้ใจ และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

รวมถึงกาํหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการเป็นประจาํทกุปี 

 

1.3 คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกํากับให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาํหนดให้มีการจัดทาํกฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัท ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องบริษัท และกาํหนดวิสัยทศัน ์

นโยบาย และทศิทางการดาํเนินงานของบริษัท และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่

กาํหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเขา้ใจในขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกาํหนดขอบเขต

การมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูล

ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการ

ดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบายขณะท่ีผูบ้รหิารทาํหนา้ท่ีบรหิารงานของบรษิัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ท่ีกาํหนด การกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแยกกันไว้

เป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ี
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กาํกับดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยควบคุม

กาํกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและจดัการของฝ่ายบริหาร อย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการ

บริษัทกาํหนดใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ เพ่ือใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการ และมีการทบทวนเป็นประจาํทกุปี 

 

หลักปฏิบัตทิี ่2 : กาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

2.1 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการ (objectives) เป็นไปเพื่อ

ความย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทัง้กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 

และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้มีการจัดทาํแผนกลยุทธป์ระจาํปี และทาํหน้าทีพ่ิจารณา

อนุมัติเร่ืองทีส่าํคัญเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจทีเ่ปลี่ยนไป 

ได้แก่ วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมองคก์ร กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ แผนงาน เพื่อให้ทุกส่วน

งานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการดาํเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้าหมายของการองคก์ร คือการดาํเนินงานที่

ม่ันคงและย่ังยืนของกิจการ ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม  

 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการนาํนวตักรรม เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและปัจจยัตา่งๆ ความ

ตอ้งการของลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนั เขา้มาพิจารณาในการ

กาํหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทและเป้าหมายหลักของกิจการโดยกาํหนดให้มีค่านิยมองคก์รของบริษัท เพ่ือสะทอ้นถึง

คณุลกัษณะของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

 คณะกรรมการบริษัทไดส่้งเสริมการส่ือสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้น

อยู่ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบคุลากรในทกุระดบัใหก้ลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยบรษิัทไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริม เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และส่ือสารหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในรูปแบบต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั 

เพ่ือเนน้ยํา้ถึงความสาํคญัของการนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีไปปฏิบตั ิดงันี ้

 

2.2 กาํกับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธข์องกิจการให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 คณะกรรมการบรษิัทกาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายท่ีดาํเนินการดว้ยความมั่นคงเป็นท่ีเชื่อถือและไวว้างใจ

ของลกูคา้มาโดยตลอดและรกัษามาตราฐานของคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็น

สาํคญั และสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีดี ดว้ยการพฒันากระบวนการทาํงาน ลดขัน้ตอนและลดค่าใชจ้่าย

ในการทาํงาน ตลอดจนพฒันาเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน พรอ้มทัง้เพ่ิม

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ 
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หลักปฏิบัตทิี ่3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความ

เหมาะสม เพื่อนําองคก์รไปสู่วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่กาํหนดไว้ โดยได้กาํหนดองคป์ระกอบและสัดส่วน

ของกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทจด

ทะเบียนไวใ้นหวัขอ้ประวตัิคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 บริษัทมีโครงสรา้งการจัดการซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการคณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี ้

 

 
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 ชดุ  ไดแ้ก่ (ก) คณะกรรมการบรษิัท (ข) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ (จ) 

คณะกรรมการบรหิาร (ฉ) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  และ (ช) คณะการบรหิารการลงทนุ (ซ) คณะกรรมการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์ โดยกรรมการเหล่านีป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 12/2543 เร่ือง การ

ขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ โดยขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี
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ของคณะกรรมการบรษิัท มีดงัต่อไปนี ้กรรมการของบรษิัทปัจจบุนัมีจาํนวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร 6 

คน ซึ่งในจาํนวนนีม้กีรรมการอิสระอยู่ดว้ยจาํนวน 4 คน และกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ จาํนวน 4 คน และเพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิทัจึงไดม้กีารจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดย

การประชมุแต่ละครัง้จะมกีารกาํหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชมุให้

คณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาและพิจารณาล่วงหนา้ การพิจารณาวาระต่างๆ จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหไ้ดม้ีการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผูด้แูลให้

ใชเ้วลาในการประชมุอย่างเหมาะสม  
 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการจะออกใหเ้ป็น 1 

ใน 3 ส่วน ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนัน้ใหพิ้จารณาจาก

กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนัน้จะไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหน่งอีกก็ได ้

 การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทัศนก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่ด่าง

พรอ้ย รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  

 

3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับกรรมการ

ผู้จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และกาํหนดใหป้ระธาน

กรรมการบริษัทตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท โดยมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีแบ่งแยกกันอย่างชดัเจนเพ่ือเป็นการถ่วงดลุการจดัการและ

ไม่มีผูใ้ดมีอาํนาจเบ็ดเสรจ็ ประธานกรรมการไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเพียง

การกาํหนดนโยบายและใหค้าํปรกึษาเท่านัน้ 

 

3.3 กํากับดูแลการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี

คุณสมบัติทีเ่หมาะตามทีก่าํหนดไว้ 

 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณานโยบาย

และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามภาระหนา้ท่ีในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือใหไ้ดก้รรมการท่ีมีความรู ้ประสบการณห์ลากหลาย และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เอือ้ใหม้ีการบรูณา

การในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 และประธานเป็นกรรมการอิสระ ทาํหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือก

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือมาทดแทนตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดบัสงูท่ีว่างลงหรือครบวาระ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และ/หรือนาํเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือ

อนมุตัิแลว้แต่กรณี ตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณา

ค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ และนาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาและขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดย

ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคาํนึงถึงความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเพียงพอท่ีจะรกัษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีตอ้งการไว้ได ้แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทดว้ย  ทัง้นีผู้ถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัิอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้

รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพิ้จารณาค่าคอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสมทัง้

ค่าตอบแทนในอัตราท่ีคงท่ี และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบริษัท โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดและค่าตอบแทน

กรรมการเป็นรายบคุคลไวใ้นรายงานประจาํปี หวัขอ้ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร” 

 

3.5 การกาํกับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพือ่

ก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุคน 

เพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมี 

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการบรษิัทดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่

เกิน 5 บริษัท ทั้งนีก้ารเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการบริษัท และไม่มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละมีการเปิดเผยไวใ้นนโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นีบ้รษิัทมีการจดัทาํขอ้มลูรายงานการ

ดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการ และมีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี  โดย

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจท่ีจะเข้าร่วมประชุมตามกําหนด ทั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยไวใ้นหวัขอ้การประชมุคณะกรรมการ 

 

3.6 การกาํกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการ

อื่นทีบ่ริษทัไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญในระดับทีเ่หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอืน่

ทีบ่ริษทัไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกนั 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกาํหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 

ตลอดจนนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการส่ง

ตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบตัิและประสบการณท่ี์เหมาะสมกับธุรกิจ

และไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้ในทางธุรกิจ โดยผูแ้ทนดงักล่าวจะตอ้งบริหารและจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากบรษิัท และตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทและบริษัท

ย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง 

  นอกจากนี ้บริษัทจะติดตามอย่างใกลช้ิดถึงผลประกอบการและการดาํเนินงานของธุรกิจดงักล่าว และนาํเสนอ

ผลการวิเคราะหร์วมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือ

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นๆ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายหรือปรบัปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม หรือกิจการท่ีควบคมุรว่มกนั มีการพฒันาและเจรญิเติบโตอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นและประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัททัง้แบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพือ่

นําผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าทีต่่อไป 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและ

รายบุคคลเป็นประจาํทกุปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ขและเพ่ือนาํผล

ประเมินไปใช้สาํหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป โดยใช้วิธีการประเมินดว้ยตนเอง รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือใหม้ีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีดาํเนินการจัดทาํและทบทวนแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บนหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ทั้งนีเ้พ่ือใหแ้บบประเมินมีความสมบูรณ ์ครบถว้น สอดคลอ้งและเหมาะสมกับสภาวการณใ์นขณะนั้น จึง

กาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล โดยเป็นวิธีประเมินดว้ยตนเอง (self-evaluation)  

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานครอบคลมุประเด็นท่ีสาํคญัในการประเมิน ดงันี ้

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. บทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 

ทั้งนี ้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือรับทราบและนํา

ขอ้เสนอแนะจากความเห็นของกรรมการมาหาแนวทางรว่มกนัในการสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัใหด้ี

ยิ่งขึน้ต่อไป 

 

3.8 การกาํกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีล่ักษณะการประกอบธุรกิจ 

และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการอย่าง

สมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหม้ีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพ่ือแนะนาํขอ้มูล ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการ

แนะนาํและมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ท่ี ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน ์

พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัทไดร้บัการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูล

ความรูจ้ากสถาบนัภายนอกและจดัการอบรมภายในบริษัท เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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รายงานประจาํปี 

 

3.9 การควบคุมดูแลการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่าํเป็น 

และมีเลขานุการบริษัททีมี่ความรู้และประสบการณท์ีจ่าํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและมีการกาํหนดวันประชุมไว้

ล่วงหนา้ทัง้ปี  เลขานกุารบรษิัทหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจะส่งหนงัสือนดัประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการ

ประชมุไปยงักรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ ในกรณี ท่ีจํา เ ป็นเร่ งด่ วนเ พ่ือรักษา สิท ธิ

ประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัหมายประชมุโดยวิธีอ่ืน 

 คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาคณุสมบตัิและประสบการณข์องตาํแหน่งเลขานุการบรษิัทอย่างเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบรษิัท จดัการเอกสารการประชมุและ

เอกสารสาํคญัต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้

บรษิัทสนบัสนนุการฝึกอบรมและพฒันาความรูข้องเลขานกุารบรษิัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

 

หลักปฏิบัติที ่4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

4.1 การดําเนินการให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ์และคุณลักษณะทีจ่าํเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาสรรหาบคุคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (succession plan)  เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุและส่งเสรมิใหม้ีการอบรมและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การกาํกบัดแูลกิจการเพ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 

 

4.2 การกาํกับดูแลให้มีการกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่หมาะสม 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณา

นโยบายและหลักเกณฑท่ี์เก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร

ระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แลเป้าหมายหลักขององค์กรและผลประโยชน์ของกิจการ โดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีพิจารณาและนาํเสนอค่าตอบแทนประธานบริหารและผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมาการบริษัท และบริษัทไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

หวัขอ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร 
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คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาํทุกปีโดยสายงาน

ทรพัยากรมนษุยแ์ละบรหิารงานทั่วไปเป็นผูจ้ดัใหม้ีการประเมินและรายงานผลต่อประธานกรรมการบรหิาร 

 

4.3 โครงสร้างและความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการดูแลผู้ถือหุน้ของบริษัท จึงกาํหนดให้กรรมการและ

ผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลและส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และกาํหนดนโยบาย

การเข้าทาํรายการระหว่างกัน โดยกาํหนดให้บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตนไดโ้ดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทาํรายการดงักล่าว  

 

4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

 บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จอย่างยั่งยืน โดยบริษัท

จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี มีแผนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูค้วามสามารถแก่บุคลากรอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยบรษิัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้นโยบายการพฒันาบคุลากร 

 

หลักปฏิบัติที ่5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

5.1 การให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชนต์่อลูกค้าหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ซึ่งทาํใหเ้กิดความคาดหวงัของลูกคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ท่ีตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชนแ์ละสรา้ง

คณุค่าใหแ้ก่กิจการ ลกูคา้ คู่คา้ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการเปล่ียนแปลงนัน้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัจรยิธรรมท่ี

ดีในการดาํเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม โดยกาํหนดใหเ้ป็นหน่ึงในค่านิยมหลกั

ของบริษัท คือ Change & Continuous Improvement ส่งเสริมให้บุคลากรมีคิดสรา้งสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนางาน มีความ

ยืดหยุ่นพรอ้มปรบัตวั สรรสรา้งส่ิงใหม่ๆ นาํมาประยุกตใ์หด้ีกว่าเก่าและแตกต่าง โดยนาํมาเป็นส่วนหน่ึงในแผนกลยุทธ์ 

พฒันาปรบัปรุงระบบต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ และตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
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5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อน

อยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้ดําเนินการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ ์(strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ นักลงทุน พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ภาครฐั และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชน

ใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษัทไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เหล่านี ้ซึ่งทาํใหบ้รษิัทสามารถสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั สรา้งกาํไรและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใหแ้ก่บริษัท ซึ่งผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านีค้วรไดร้บัการ

ดูแลตามสิทธิท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสรุป ดงันี ้

 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

              บริษัทเชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสาํคัญท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการสรา้งมูลค่าและผลตอบแทน

ใหแ้ก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษัทจาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททั้ง

แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกาํหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ดว้ย

ความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนรว่มงานทกุคนดว้ย

ความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล โดยบรษิัทจะรวบรวมและเก็บรกัษาประวตัิ ขอ้มลูส่วนตวั ของพนกังาน

เฉพาะในส่วนท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานและตามท่ีกฏหมายกาํหนดโดยใหถื้อเป็นความลบั การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะ

กระทาํเฉพาะในกรณีท่ีผูม้ีสิทธิตามกฏหมายจาํเป็นตอ้งรบัทราบเท่านัน้ 

             บริษัทกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม 

บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัชัน้ เพ่ือใหพ้นกังานมีโอกาศ

กา้วหน้าในอาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง

จรรยาบรรณท่ีพนักงานตอ้งพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ี

ความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะและเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสจุริตใจดว้ย

การรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตผุล 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บรษิัทตระหนกัว่าผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการจึงใหค้วามสาํคญั โดยกาํหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อ ผูถื้อหุน้ดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหุ้น

โดยรวม  

2. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ

รายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

3. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัท ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่ง

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ  
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4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ 

1. ความสมัพนัธล์กูคา้  

- บริษัทมีหน้าท่ีในการสรา้งความสาํพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

- บริษัท มีหนา้ท่ีในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้ับลกูคา้ของบริษัทดว้ยการรบัผิดชอบเอาใจใส่ ยึด

มั่นในการนาํเสนอและการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีไดม้าตราฐาน บริษัทจะปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็น

ธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิดว้ยความเท่าเทียม บริษัทยึดถือเงื่อนไขต่างๆ ท่ี

ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีท่ีสดุ บริษัทตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและตรงกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบั

คณุสมบตัิของสินคา้และบรกิาร  

- บริษัทเปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกับความไม่สมบูรณข์อง สินคา้และบริการ รวมถึงเปิดเผย

ข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบริการอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมกบั

ลกูคา้   

2. ความสมัพนัธค์ู่คา้ 

- บรษิัทมีหนา้ท่ีในการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ทกุราย 

- บริษัทมีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาศใหคู้่คา้ทุกรายนาํเสนอสินคา้/บรกิารไดโ้ดยเท่าเทียมกนัทุกราย โดยผูท่ี้

เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและมีความเท่าเทียมกนั การพิจารณาและตดัสินใจ

จะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

บริษัทและตอ้งรักษาความลับของคู่คา้ บริษัทห้ามการเรียกรับสินบนหรือค่านายหน้าจากคู่คา้โดย

เด็ดขาด 

- บริษัทมีหนา้ท่ีในการจดัหาและว่าจา้งคู่คา้ท่ีปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรกัษา

สภาพแวดลอ้ม และการควบคุมมลพิษ ตลอดจนการปฏิบตัิต่อพนกังานของคู่คา้ทางดา้นแรงงานและ

การจา้งงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 

- บริษัทมีหนา้ท่ีในการฝึกอบรมและใหค้าํแนะนาํแก่คู่คา้ในการเขา้มาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถาน

ประกอบการของบริษัทหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีบริษัทไดม้อบหมาย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับ

เก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

3. ความสมัพนัธก์บัเจา้หนี ้

- บริษัทมีหน้าท่ีสรา้งความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจา้หนี ้โดยยึดหลักความซื่อสัตยส์ุจริต สรา้งความ

น่าเชื่อถือ และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

- บริษัทมีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนใขต่าง ๆ ท่ีไดต้กลงไวก้ับเจา้หนี้

อย่างดีท่ีสดุ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

 บรษิทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งขนั

ดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงกาํหนดนโยบาย ดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีด ี

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

1. บริษัทมีนโยบายให ้ผูบ้ริหาร พนักงาน ตอ้งยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึง

ปฏิบตัิต่อชุมชนทอ้งถิ่นท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสถานประกอบการดว้ยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ 

ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

2. บริษัทมีหนา้ท่ีปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม ดว้ยการให้การสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน ดา้นต่าง ๆ ใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้น

สาธารสขุ ดา้นเศรษฐกิจ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้

3. บริษัทมีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาสใหผู้อ้าศัยในชุมชนใกลเ้คียงสถานประกอบการไดร้่วมงานกับบริษัท

ตามความเหมาะสม โดยบรษิัทมีนโยบายในการจา้งงานชมุชนทอ้งถิ่นตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

4. บริษัทมีหน้าท่ีในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีคุณประโยชนต์่อสังคม และให้ความร่วมมือกับ

ภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจและเสียสละเพ่ือประโยชนส่์วนรวม    

 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

      บรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทมี

ความเก่ียวขอ้งกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษัทจึงไดป้ฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ อย่าง

เคร่งครดั และบริษัทคาํนึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อบริษัทไดท้าํการคดัเลือกหรือปรับปรุง

เทคโนโลยีหรืออปุการณท่ี์ใชใ้นโรงงาน  

ดังนั้น บริษัทจึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความรอบคอบและ

ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคมุมลพิษทัง้ทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดยดูแลใหบ้รษิัทท่ีประกอบธุรกิจซึ่งเก่ียวขอ้ง

กับโรงงาน ตอ้งมีระบบบาํบดันํา้เสียและระบบบาํบดัไอเสีย มีการควบคมุฝุ่ นละอองในอากาศ การควบคมุระดบัเสียง การ

ควบคมุระดบัควมรอ้น การควบคมุระดบัแสงสว่าง  
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การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

 คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัและยึดมั่นในการบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 

รวมทัง้รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย บริษัทจึงกาํหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกระดบัในจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั บริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการจดั

อบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง  

 

5.3 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญกับการบริหารจดัการทรพัยากรเพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง

ส่งเสริมให้มีการนาํของเสียจากกระบวนการผลิตและขยะ (เศษเหล็ก) เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครัง้ เป็นการจัดการ

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นและผลกระทบท่ีมี

ต่อกันของทรพัยากรท่ีสาํคัญของบริษัท ไดแ้ก่ การเงิน การผลิต บุคลากร จึงมีการนาํผลกระทบต่อทรพัยากรเหล่านีม้า

พิจารณาในการกาํหนดเป้าหมายและจัดทาํแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการนาํมาพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัไดพิ้จารณาถึงผลกระทบและความคุม้ค่าท่ีจะเกิดขึน้ต่อทรพัยากร รวมถึงการ

อยู่บนพืน้ฐานของการมีจรยิธรรม ความรบัผิดชอบและความยั่งยืนขององคก์ร 

 

5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที่สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแล

ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความ

เสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักการของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาํคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียงเพ่ือใหบ้ริษัทบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว ้ จึงกาํหนดใหม้ีนโยบายบริหารจดัการ

ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือใหม้ั่นใจว่าทรพัยสิ์นสารสนเทศของบริษัทไดม้ีการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภยัอย่างเป็นระบบ มีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ และนาํมาพฒันาปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นบรรทดัฐาน

ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนัสาํหรบัผูป้ฏิบตัิงาน 
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หลักปฏิบัติที ่6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1 การกํากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุ

วัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

เพ่ือใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัทบรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายและสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคับ

และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อีกทัง้ลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานและสรา้งความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกนัการ

ทุจริตท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องโดยเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณากลั่นกรองความเส่ียงท่ียอมรบัได ้การระบุ

ความเส่ียงประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operation Risk) ความ

เส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) และ 

พิจารณาปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์รท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้การอนุมตัิ

นโยบายการบรหิารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเส่ียงท่ียอมรบัไดข้องกิจการ 

เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานดา้นกระบวนการบรหิารความเส่ียงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั ซึ่งไดม้ีการ

ประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไวเ้พ่ือจดัลาํดบัความเส่ียงและมีวิธีการจดัการความเส่ียง

ท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

เก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการดาํเนินงาน

ของบรษััทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี มุ่งเนน้การพฒันาอย่างยั่งยืน  

โดยจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเส่ียง

โดยรวม   ครอบคลมุถึงความเส่ียงท่ีสาํคญัต่างๆ เช่น ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน ความเส่ียง

ทางดา้นธุรกิจ ความเส่ียงจากเหตกุารณท์ัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้กาํกบัดูแลติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

เพ่ือทบทวนและพฒันาระบบความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และจะมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของบริษัททัง้ความเส่ียงท่ีมาจากภายนอกและท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายในบริษัท โดยกาํหนดให ้รายงานผล

การปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญในการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอย่าง

สมํ่าเสมอและดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในหวัขอ้คณะกรรมการชดุย่อย นอกจากนีบ้รษิัทจดัใหม้ีบคุลากร

และหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย

รายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

6.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ

ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมิควรในทรัพยส์ิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทาํ

ธุรกรรมกับผู้ทีมี่ความสัมพันธเ์กี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะทีไ่ม่สมควร 

 คณะกรรมการบริษัทไดต้ิดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับ

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ รวมถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนท่ี์ไม่สมควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของ

บรษิัท และการทาํธุรกรรมกบัผูม้ีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้าํกับ

ดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 

(confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลู

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์(market sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการไดดู้แลให้กรรมการ 

ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบัติตามระบบการรกัษาความปลอดภัยของ

ขอ้มูลดว้ย เป็นการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของ

บรษิัท  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดดู้แลและจัดการติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดย

กาํหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพ่ือใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนและเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกฎหมายกาํหนด

เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสาํคัญ คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณารายการท่ีคาดว่าจะเป็นรายการท่ีก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ว่ารายการดังกล่าวอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบถึง

ประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายชื่อกรรมการท่านท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหง้ดเวน้การออก

เสียงในวาระดงักล่าว และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ 

 

6.4 การกาํกับดูแลให้มีการจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรรั์ปชันทีช่ัดเจนและสื่อสารในทุก

ระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้มีนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบตัิท่ีเหมาะสมของกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุระดบั มีการเผยแพรน่โยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางการส่ือสารของบริษัท เช่น ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.millconsteel.com) รวมถึงไดบ้รรจุนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการปฐมนิเทศ

ใหก้บัพนกังานใหม่ไดร้บัทราบและปฏิบตัิตามแนวทางท่ีนโยบายกาํหนดไว ้
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6.5 การดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

 คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํกบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมี

การชีเ้บาะแส โดยมีการบนัทึก ติดตามความคืบหนา้ และแกไ้ขปัญหาและรายงานขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดแูล

ใหม้ีการจดัช่องทางเพ่ือการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่าหน่ึงช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเร่ือง

รอ้งเรียนไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทและรายงานประจาํปี 

บริษัทมีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีพบเห็นเหตสุงสยัท่ีเขา้ข่ายการกระทาํทจุริตคอรร์ปัชนัหรือไดร้บั

ผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนัสามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบุ

ขอ้เท็จจริง หรือแจง้หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรใหเ้ชื่อไดว้่ามีการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชนั หรือ

ไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนัโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงต่อไปนี ้

- ประธานกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

- Website : www.millconsteel.com  

( หวัขอ้ : รอ้งเรียน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั)  

- ทาง E-mail : cg@millconsteel.com 

- ทางโทรศพัท ์   : 0 2652 3333 ต่อ 208  

- ทางโทรสาร : 0 2632 9899 

- ทางไปรษณีย ์ : หน่วยงานกาํกบัดแูลกิจการ  

  บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้  29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

     กรุงเทพมหานคร 10500 

 

กรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงูหรือกรรมการบรษิัท ใหแ้จง้เร่ืองโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีมีความน่าเชื่อถือ การรายงาน

โดยไม่สจุรติ หรือการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้ อาจเป็นขอ้จาํกดัของบรษิัทในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

หลักปฏิบัติที ่7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 การจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป

ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายในการกาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการเปิดเผยและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยรายงานทางการเงินจะอยู่บนพืน้ฐานข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ

ประกอบการท่ีแทจ้รงิของบรษิัทตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

mailto:cg@millconsteel.com
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เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั โดยจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูในเว็บไซตข์องบริษัท ส่ือเผยแพร่ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างทั่วถึง และจะทาํการ

ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  โดยกาํหนดใหม้ีการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีคณุภาพ และมั่นใจไดว้่าขอ้มลูท่ี

แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ 

โดยในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาปัจจยัเร่ืองผลประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั

ระบบควบคมุภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์

และเป้าหมายหลกัของบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สะทอ้น

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้รษิัทจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหส์นบัสนุนให้

บริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพ่ือ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบั

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่าง

เดียว 

 

7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี ้

 คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเริ่มมี

สญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

 ในการอนุมัติการทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาการทาํรายการดงักล่าวโดยมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน

หรือความสามารถในการชาํระหนีข้องบรษิัท 

 

7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํกับดูแลเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่า บริษัทมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะ

สามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้มีการติดตามอย่างใกลช้ิดและดูแลใหบ้ริษัทดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมัดระวงัและ

ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลู โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจน

ติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายบริหารรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจไดว้่า 

การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะต้องเป็นไปอย่าง

สมเหตสุมผล 

 

7.4 การจัดทาํรายงานความย่ังยืน 
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 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม 

และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และคณะกรรมการบรษิัทไดด้แูลใหข้อ้มูลท่ี

เปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิท่ีจะนาํไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี หวัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

7.5 การกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธท์ีท่าํหน้าทีใ่นการสื่อสารกับ

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน และทันเวลา 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารกับผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน 

รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและผูถื้อหุน้รายย่อย รวมทัง้รบัผิดชอบในการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก โดยนกัลงทนุสมัพนัธข์อง

บริษัทมีความรูแ้ละเขา้ใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัค่านิยมและสามารถส่ือสารกับตลาดทุนได้

เป็นอย่างดี  

คณะกรรมการไดก้าํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การจดัให้

มีหลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้กาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7.6 การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบบ

แสดงขอ้มลูรายการประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี คณะกรรมการกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น website ของบรษิัท (www.millconsteel.com)ห ้ซึ่งมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็น

ปัจจบุนัอย่างสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน 

 

หลักปฏิบัติที ่8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

8.1 การดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสาํคัญของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนับริษัทจึงอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ  เช่น การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระ

การประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม 

ซึ่งหากคณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระ คณะกรรมการจะแจง้เหตผุลใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ หรือ

การเปิดเผยหลักเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการจะกาํกบัดแูลมิใหม้ีการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
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 คณะกรรมการกาํหนดใหม้ีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการ

พิจารณาตดัสินใจใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือนดัประชุมจะจดัทาํทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยระบวุตัถปุระสงค์

และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ และใหม้ีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน website ของบริษัท

อย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างครบถว้น 

 

8.2 การกํากับดูแลให้การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอือ้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้รว่มประชุม

ทัง้เร่ืองสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือไม่เป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชมุ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่ม

ประชมุไดด้ว้ยตนเอง บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทน

ตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบรษิัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุตามท่ีกฎหมายกาํหนด พรอ้มคาํแนะนาํใน

การมอบฉันทะ และเตรียมอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูร้บัมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย  โดยมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบ

เอกสารใหผู้ท่ี้มาประชมุอย่างเพียงพอเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ถกูตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

ลงทะเบียน เช่น ระบบบารโ์คด้ (Barcode) เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นยาํ   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดาํเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกาํหนด โดยไม่

เปล่ียนแปลงข้อมูลสาํคัญ หรือเพ่ิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

รายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทได ้รวมถึงการตอบคาํถามของผูถื้อ

หุน้อย่างครบถว้นในประเด็นสาํคญั โดยมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม คาํชีแ้จง และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั ไวใ้นรายงานการ

ประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชมุไดร้บัทราบ 

 ก่อนเริ่มการประชุมไดม้ีการแนะนาํคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ คณะผูบ้ริหาร และ

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุใหท่ี้ประชมุรบัทราบ พรอ้มทัง้แจง้องคป์ระชมุซึ่งประกอบดว้ย จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนผูร้บัมอบฉันทะประชุมแทนผูถื้อหุน้ และจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ

บรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตลอดจนมีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มการ

ประชุม  และจดัใหม้ีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยใหม้ีการใชบ้ตัร

ลงคะแนนในทุกวาระการประชมุท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้

โตแ้ยง้ในภายหลงั พรอ้มทัง้ตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของท่ีประชุมไวอ้ย่าง

ชดัเจนในรายงานการประชมุ  

  



 

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 
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8.3 การกาํกับดูแลให้การเปิดเผยมติทีป่ระชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน 

 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายในวนัทาํการถดัไป โดยระบุคะแนนเสียงทัง้ท่ีเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทัง้จดัทาํรายงาน

การประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซตบ์ริษัทภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอใหถ้ึงการประชมุครัง้ต่อไป   

 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดการจัดการทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติต่อท่ีประชุม ซึ่งการบันทึก

รายงานการประชุมจะตอ้งดาํเนินการใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส โดยประกอบดว้ยรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั

ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายชื่อและตาํแหน่งของกรรมการ กรรมการชดุย่อยต่างๆ ผูบ้รหิารระดบัสงู และตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วม

ประชมุและท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ (ถา้มี) 

2. องคป์ระชมุ ซึ่งประกอบดว้ยจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จาํนวนผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชมุแทน

ผูถื้อหุน้และจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชมุและแนว

ทางการใชบ้ตัรลงคะแนน 

4. คะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียงและระบุชื่อ

และจาํนวนหุน้ของผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถา้มี) 

5. การบนัทึกขอ้ซกัถาม คาํชีแ้จง และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานประชมุ 

 


