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นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท  อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บ ริษั ทจดทะเบี ยน  (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ต ามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และยงัท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนัจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดย
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1  สทิธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์
และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สิทธิใน
การได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ สทิธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนุมัติธุรกรรมท่ี
ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธรุกิจของบริษัท รวมถงึการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทมีพนัธกิจในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ ให้ผู้ ถือหุ้ น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมท่ี
เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่นใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามท่ีบริษัทได้จดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะใช้สถานท่ีซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดง
สถานท่ีจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(4) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุ  

(5) บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ
นบัผลการลงคะแนน 
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(6) ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมท่ีบนัทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทกึประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีส าคญัไว้ในรายงานการ
ประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

(7) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลด้วย
วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่
ถงึผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

หมวดที่ 2  การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้วาระการประชุมท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้จะจัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกนั 

(2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกบัวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้น รายย่อยจะเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอหรือไม่ 

(3) ในการด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดย
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่
ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
รวมทัง้ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้ บริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระท่ีเก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อสิระในวาระท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้าม
บคุคลหรือหนว่ยงานที่ทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูดงักลา่วไปเปิดเผยตอ่หนว่ยงานหรือบคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบคุคล
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ใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน าข้อมูลนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น หรือกระท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดให้กรรมการทกุ
คนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท
เป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและ
พนกังานของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็น
จากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธรุกิจ
ของบริษัท บริษัทได้ค านงึถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดี
และการเจริญเติบโตท่ีมั่นคง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของ
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงกบั
พนกังานทกุคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัท
เพ่ือพฒันาองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายใน
อย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมลูท่ีเท่าเทียมกนั และคดัเลือก  
คูค้่าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคูค้่าของบริษัท นอกจากนี ้บริษัท
ยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตาม
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทซือ้สินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการ
ค้า ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากท่ีสุด เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี  ้บริษัทยงัค านงึถึงสขุลกัษณะและอนามยัของลกูค้า
ในการบริโภคสินค้าของบริษัท และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าท่ีถกูต้องและครบถ้วนแก่ลกูค้า รวมทัง้
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ยงัจดัให้มีช่องทางให้ลกูค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ี
บริษัทจะได้ปอ้งกนั และแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัสินค้าและบริการของบริษัทได้อยา่งรวดเร็ว 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคัญ รวมทัง้ การช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุ
และสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของผู้คนท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทัง้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การสร้างและรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี  ้ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลบั โดยกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส 
และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(2) บริษัทจะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับ
นกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะจดัให้มีการประชมุเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของ
บริษัท ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญในการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยข้อมลูท่ีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งข้อมลูดงักลา่วรวมถึงวิสยัทศัน์ พันธกิจ งบ
การเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทให้ความส าคญัต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชมุในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าท่ี 
รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของ
บริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในบริษัทและบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(6) บริษัทจะจดัให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางต่าง ๆ 
เชน่ รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบับริษัทโดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัใน
การก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้ บริหารจ านวน 2 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมี
คุณสมบตัิเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการ
พิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัท
จะเห็นวา่บคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท นอกจากนี ้กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีช่วย
สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
และน่าเช่ือถือ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน า ในเร่ือง
ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้
มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าท่ีก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
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ก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษัท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี  ้การจดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบริษัทจะจดัให้มีการทบทวนนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธรุกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า และเจ้าหนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผดิชอบต่อพนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ี
สอดคล้องกบักฎหมาย ตลอดจนข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผย
รายการดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการก ากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหาร
และระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

(5) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเพ่ือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการ
บริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอยา่งเหมาะสม 

(6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้ สอบบัญชีมา
ประชมุร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

3. การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง 

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการบริษัททกุท่านล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็น
เร่งด่วน และจะจดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ื อให้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการตดัสนิใจที่ถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ 1 คนมี 1 เสียง โดย
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุง
และแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัข้อท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพื่อรวบรวมความเห็น
และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 
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4. คา่ตอบแทน 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับ
อตุสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วน
ผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนสัประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ านวนท่ีสงูผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ทัง้นี ้  ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ คณะกรรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดตามรูปแบบและ
หลกัเกณฑ์ในการจา่ยคา่ตอบแทน และจะน าเสนอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5. การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้อง
ในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการ
ของสถาบนัภายนอกก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจัดให้มีเอกสารและ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปลี่ยนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้จดัการจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทัง้นี  ้เพ่ือพัฒนาผู้ บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

 
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 

 


