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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย ตัง้แต่
พนกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้ 
โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระท าด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มี
สว่นได้เสียทกุฝ่าย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่และซ่ือสตัย์สจุริต 
โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบเพ่ือให้มีการผลักดนัให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดแูลขึน้อย่างต่อเน่ือง และเป็นรากฐานการเติบโตท่ียัง่ยืน สร้าง
มูลค่าให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท ท่ีได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้ระเบียบ
ปฏิบตัิของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และให้ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุหลกัการส าคญั
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใน 5 หมวด ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
3. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 



 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

1) การประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น   
2. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจน ค าชีแ้จง และเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระ รวมทัง้ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ โดยจะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบเป็น
การลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 28 วนั รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเวบ็ไซต์ http://www.zengroup.co.th 
ของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้า โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามได้ตัง้แต่วันท่ีบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับหนังสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จนถึง 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้
ถือหุ้นสามารถส่งค าถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งหลกัเกณฑ์ในการส่งค าถามล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และในเวบ็ไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 
โดยจะจดัประชุมในวนัท าการ และมีสถานการประชุมท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลซึ่งมี
การคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้จะจดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ
ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ 

5. บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ โดยจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 

2) การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ รวมทัง้การนบัคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงคะแนน เพ่ือความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

2. บริษัทฯ จะก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทกุคนเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นและ
ร่วมตอบข้อซกัถามต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามรายการย่อยในแต่ละวาระท่ีเสนอ เช่น วาระการลงมติ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
และจะเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

5. ประธานในท่ีประชุมจะต้องจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและตัง้ค าถามท่ีเก่ียวข้องตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ 
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3) การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยมีการ

บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ 
การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม การตอบสาระส าคญั ค าถาม ค าชีแ้จง ข้อคิดเห็น และ
วิธีการนบัคะแนน รวมถึงจ านวนคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทกุวาระอย่างครบถ้วน 
รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย โดยจะส่งรายงานการ
ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนั
ท าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
 

 หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1) การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ อยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้

สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. บริษัทฯ จะท าหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

2) การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
1. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึง่ได้

เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http:// www.zengroup.co.th โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี  

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึง่ได้
เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http:// www.zengroup.co.th โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

3) การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน  
โปรดพิจารณารายละเอียดของการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ในสว่นท่ี 2.3 หวัข้อ 11 การก ากบัดแูลกิจการ 
หวัข้อยอ่ย 11.5 

  

http://www.zengroup.co.th/
http://www.zengroup.co.th/


4) การมีสว่นได้เสียของกรรมการ 

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการกบั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั บริษัทฯ ได้จดัวางระบบการปฏิบตัิงานเพ่ือ
ดแูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใดท่ีกรรมการหรือ
ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องแจ้งส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนัน้ๆ พร้อมทัง้บันทึกไว้ในรายงานการ
ประชมุ โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดจะต้องไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระดงักลา่วและต้อง
ออกจากห้องประชมุในวาระนัน้ๆ 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี ้
สงัคม ชุมชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ รวมทัง้ภาครัฐ ผู้สอบบญัชี และคู่แข่ง เพ่ือความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของ
กิจการ ดังนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการและช่องทาง
ในการรับและจดัการข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
รายงานประจ าปี ทัง้นี ้ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกูค้า    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยการพฒันาสินค้าและบริการท่ีมี
คณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุในราคาท่ียตุิธรรม ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
การด าเนินกิจการและผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และพยายามรักษาช่องทางการติดตอ่กบัลกูค้าโดยเปิดรับ
ฟังความคิดเหน็ของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ  

2) พนกังาน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับ
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ และถือพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององค์กร และมีความส าคัญต่อการ
เติบโต และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ให้การดแูลและจดัหาสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานท่ีมีคณุภาพให้แก่พนกังาน โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยั และปฏิบตัิต่อพนกังาน
ทกุคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอยา่งยตุิธรรมและเป็นธรรมเม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั 

 

 



3) ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมัน่ในการด าเนินงานและจะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็น
ธรรม และใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ด้วย
ผลตอบแทนท่ีดีและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้รายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง 
ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ และให้โอกาสผู้ ถือหุ้นทกุรายได้ใช้สิทธิอยา่งเทา่เทียมกนั 

4) หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนี ้   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าการท าให้หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ  อย่าง
ถ่องแท้เป็นเร่ืองส าคญั นอกจากนี ้เพื่อคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน ยัง่ยืน และอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้ใจซึง่กนัและ
กนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสญัญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมลูทางการเงินท่ี
ครบถ้วนและถกูต้องแก่หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ รวมทัง้มีนโยบายไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 
ท่ีไมส่จุริตกบัหุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ 

5) สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใส่ใจและให้ความส าคญักบัความปลอดภยัต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิต
ของผู้คนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานทัง้หมดของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีการควบคมุการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีดแูล นอกจากนี ้
บริษัทฯ พยายามปลกูจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบั
รวมทัง้มีการประเมินและติดตามการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

6) คูแ่ข่ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งตามกรอบของการแข่งขนัอย่างยตุิธรรมและมีจริยธรรม และประกอบ
ธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม โดยไม่
แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

7) คูค้่า 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสญัญา โดยมุง่ท่ีจะปฏิบตัิต่อคูค้่าโดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  และมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่ค้า 
โดยมีการจัดให้ข้อมลูรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มี
ระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามสญัญาครบถ้วน  มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา 
ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้แจ้งผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคณุภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้คู่ค้า
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ 



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมลู
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในการเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดหลกัการส าคญัในการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

1) ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลา และไม่ให้เกิดความส าคัญผิดใน
สาระส าคญัของข้อมลู 

2) ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
3) บริษัทฯ จะก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

เทา่นัน้ 
4) ข้อมลูท่ีจะมีผลต่อราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งส าคญัต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยต่อ

สาธารณะโดยไมช่กัช้า ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
5) การเปิดเผยข้อมูลจะท าผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
1. บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

โดยต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน จ านวนท่ีเหลือเป็นกรรมการบริหาร และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร และก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยคุณสมบัติ
หลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยจะท าการเผยแพร่นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านในรายงาน
ประจ าปีและบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

2. กรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ี มีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3. เพ่ือเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเข้มแข็งและกรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  



4. เพ่ือให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัทฯ บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในกรณี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัทท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ต้องไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ทัง้นี ้การไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอ่ืนจะมีการเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ รวมถึงต้องไม่ไปท างานในบริษัทอ่ืน
ใดท่ีไมใ่ช่บริษัทท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุ 

5. บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ยกเว้นในเร่ืองการถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ก าหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกว่า โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

6. บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบคุคลกนั เพ่ือให้สามารถ
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบออกจากกนั ดงันี ้
(1) ประธานกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดแูลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยดแูลให้มีวาระการประชุมท่ีส าคญัและจ าเป็นด้านการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
เร่ืองแผนกลยทุธ์ จดัสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน าเสนอข้อมลูท่ีชดัเจน มีการบนัทึกรายงาน
การประชมุอยา่งถกูต้อง รวมทัง้ดแูลให้การก ากบัดแูลกิจการของ  บริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายท่ี
วางไว้ นอกจากนี ้ยงัท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีควบคมุดแูลบริหารตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงการ
จดัท านโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ รวมทัง้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

7. บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ และปฏิบตัิหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทต้องมีวฒุิการศึกษาจบปริญญาตรีทาง
กฎหมายหรือบญัชี หรือได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 
โดยบริษัทฯ จดัให้มีการก าหนดคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัท ท่ีเหมาะสมและเปิดเผยคณุสมบตัิและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้เลขานกุาร
บริษัทได้ฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

 


