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นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
และยงัท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้ น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก าไร
จากบริษัท สทิธิในการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่ง ๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
และข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทมีพนัธกิจในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบลว่งหน้าและประกาศโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่นใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

(3) ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท 

(4) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุ  

(5) ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วนในสาระส าคญัเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)  
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บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในการด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
โดยก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระ และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใช้เวลาอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  

(2) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(3) บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระที่เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระในวาระท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(4) บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดย
ห้ามบคุคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมลูภายในน าข้อมูลดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง ใน
กรณีที่บคุคลใดเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือน าข้อมลูนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท ารายการที่
อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั  

หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Interested Persons)  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น
และพนกังานของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดี
และการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถและศักยภาพของ
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงกบั
พนกังานทกุคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนกังานที่มีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัท
เพื่อพฒันาองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังให้
พนกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายใน
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อยา่งเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั และคดัเลือก  
คูค้่าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าของบริษัท นอกจากนี ้บริษัท
ยงัได้จัดท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตาม
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทซือ้สินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการ
ค้า ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ข้อมลูที่ถกูต้องเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ
ของบริษัท รวมทัง้ยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่าง
รวดเร็ว 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุ
และสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใสใ่จและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของผู้คนที่มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและ  
ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทพยายามเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมในท้องถ่ินที่บริษัทด าเนิน
กิจการอยู ่

นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท ผา่นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี  ้ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายงับริษัทจะถกู
เก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข 
(หากมี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) บริษัทให้ความส าคญัต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(2) บริษัทจะจดัให้มีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ณ ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท   

(3) บริษัทจะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(4) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ
บริหารความเสีย่ง และนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผล
การปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบับริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญั
ในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 6 ทา่น (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ี
มีคุณสมบตัิเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
ดงันี ้
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 ทา่น เพื่อท าหน้าที่
ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไป
อยา่งโปร่งใสและนา่เช่ือถือ 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และค าสัง่
ใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนอยา่งน้อย 3 ทา่นเพื่อท าหน้าที่สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิต่อไป 
(แล้วแตก่รณี) รวมถึงพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเร่ือง
ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มี 
การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง  
เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้ นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกนัก็ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้การจดัท าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการมีวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทจะจดัให้มีการทบทวน
นโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 
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(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลั กษณ์อักษรเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า และเจ้าหนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  
มีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
หรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกบักฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบั
บริหารและระดบัปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

(5) การบริหารความเสีย่ง 

บริษัทได้จดัให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้การ
ก ากบัดแูลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งเหมาะสม 
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(6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเ งิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชี 
มาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท  
เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน 

3. การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง 

บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชมุชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทกุท่านลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้
ข้อมลูและรายละเอียดประกอบการตดัสนิใจที่ถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง
เสยีง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวดัผลการประเมินดงักล่าว เพื่อ
รวบรวมความเห็นและน าเสนอตอ่ที่ประชมุ  

4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อ
เทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท สว่นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสัประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท
เป็นส าคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกบั
ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 




