
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การดำาเนินงานของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะนำาไปสูป่ระโยชนส์งูสดุ
ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ย ตัง้แตพ่นกังาน ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นได้เสยีอืน่ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการทีดี่ขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลักการสำาคัญตัง้แตโ่ครงสร้าง 
บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึหลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่ง
โปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พือ่เปน็แนวทางในการบรหิารองค์กร ทำาใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่การ
ดำาเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำาด้วยความเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะยดึมัน่ในหลกัการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความมุง่มัน่
และซือ่สตัยส์จุรติ โดยมีการกำาหนดวสัิยทศัน์ นโยบาย และแนวปฏบิตัทิีก่รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือ
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบเพือ่ใหม้กีารผลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมในการกำากบัดแูลขึน้อยา่งตอ่
เนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้
เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการ
กำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1) การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด ( มหาชน ) (“บริษัท”) จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

2. บริษัท จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน คำาชี้แจง และ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจะดำาเนินการ
ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนไดท้ราบเปน็การลว่งหนา้ไมน้่อยกวา่ 28 วนั รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว
ไว้ในเว็บไซต์ http://www.zengroup.co.th ของบริษัท 

3. บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการ
บริษัท ล่วงหน้า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามได้ตั้งแต่วันที่บริษัท เผยแพร่ข้อมูล
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เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท จนถึง 
7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งหลักเกณฑ์ในการส่ง
คำาถามลว่งหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ในหนงัสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และในเว็บไซต ์http://www.zengroup.co.th ของบรษัิท

4. บรษัิท จะอำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่ง
เต็มที่ โดยจะจัดประชุมในวันทำาการ และมีสถานการประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
ปริมณฑลซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งจะจัดให้มีบุคลากร
และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากรแสตมป์สำาหรับ
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

5. บรษัิท จะเสนอช่ือกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 คน เปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมได ้โดยจะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถื้อหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลง
คะแนนเสียงได้

2) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม

ผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระสำาคัญ เช่น การทำารายการ
เกี่ยวโยง การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งการนับคะแนนเสียงและ
การแสดงผลการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำาเนินการประชุม
สามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา

2. บริษัท จะกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทุกคนเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามรายการย่อยในแต่ละวาระที่เสนอ เช่น วาระการลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถอืหุน้ และจะเปดิเผยผลการลงคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชมุทราบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการ
ประชุม

5. ประธานในทีป่ระชมุจะตอ้งจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และสง่เสริมใหผู้ถ้อืหุ้นมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคำาถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3) การจัดท�ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัท จะจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 

โดยมีการบันทึกการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
กอ่นดำาเนินการประชมุ การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม การตอบสาระสำาคญั 
คำาถาม คำาชีแ้จง ข้อคดิเหน็ และวิธีการนบัคะแนน รวมถงึจำานวนคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ทกุวาระอยา่งครบถว้น รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและ
กรรมการทีล่าประชมุดว้ย โดยจะสง่รายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามระเบยีบ และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

รายงานประจำาปี 2562 71



2. บริษัท จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันทำาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัฯ จะแจง้กำาหนดการประชมุผู้ถอืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น

2. บรษิทั จะแจ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัท จะทำาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท 

กำาหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท 
กำาหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http:// www.zengroup.co.th 
โดยให้เสนอมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
1.  บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารใน

สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำานิยามของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ์”) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจำาหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตามมาตรา 
246 และบทกำาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 

2. กำาหนดให้ (ก) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำาและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกิน
ร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกัน
ดงักลา่วเปน็สดัส่วนทีม่ากทีส่ดุในนติบิคุคลนัน้ ตามประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก
ภายใน 7 วนัทำาการนบัจากการมหีนา้ทีร่ายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วนัทำาการทกุคร้ัง 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์โดยสง่ผา่นมายงัเลขานุการ
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บริษัท เพื่อนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง 
และกำาหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำาทุก 6 เดือน และ
ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย

3.  กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบ
ข้อมูลภายในเก่ียวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูล
ภายในอ่ืนท่ีเป็นสาระสำาคัญ ซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือขาย 
เสนอซ้ือ หรือเสนอขาย ซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทาง
อ้อม ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้ง
ให้กรรมการ และผู้บริหาร งดการทำารายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทำารายการข้างต้นได้

4. กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวม
ถงึบคุคลทีถ่กูสนันษิฐานวา่รูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายในตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย์ของบรษิทั ซึง่ยังมิไดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะ ซึง่ตนไดล้ว่งรูม้าในตำาแหนง่หรอื
ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอ
ซือ้ หรอืเสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัย์อืน่ (ถ้าม)ี ของบรษัิท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
และไม่ว่าการกระทำาดงักล่าวจะทำาเพือ่ประโยชนต์อ่ตนเองหรือผู้อืน่ หรอืนำาข้อเทจ็จรงิเชน่นัน้
ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5.  กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย  
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล
ความลับของคู่ค้าของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคล
ภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท 
บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม 

6. กำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั และบริษทัย่อย ซึง่รวมถงึบคุคล
ที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่
เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิท และบริษัทยอ่ย  ซึง่รวมถงึบคุคลทีถ่กูสนันษิฐานวา่
รูห้รือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์ฯ นำาความลบัและ/หรอืขอ้มลู
ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น 

7. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
บุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ และพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
จรรยาบรรณของบริษัท กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำาคัญ บริษัท 
ได้จัดวางระบบการปฏิบัติงานเพื่อดูแลการทำารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ โดยกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีนา้ทีเ่ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
สว่นไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในการพจิารณาวาระใดทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมสีว่นได้
สว่นเสยี และจะตอ้งแจ้งสว่นได้เสยีก่อนการพจิารณาวาระนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการ
ประชุม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในวาระดังกล่าวและต้องออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำานึงถึงสิทธิตาม

กฎหมายหรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน 
หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหน้ี สังคม ชุมชนท่ีบริษัท ต้ังอยู่ รวมท้ังภาครัฐ ผู้สอบบัญชี และคู่แข่ง เพ่ือความม่ันคง
ทางการเงินและความย่ังยืนของกิจการ ดังน้ัน บริษัท และบริษัทย่อยจึงคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันได้รับทราบอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำาปี ท้ังน้ี ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีดังต่อไปน้ี

1) ลูกค้า
บรษิทั และบริษัทยอ่ยจะมุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจสงูสดุ ดว้ยการพฒันาสนิคา้และบริการ

ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย และพยายามรักษาช่องทางการ
ติดต่อกับลูกค้าโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 

2) พนักงาน
บริษัท และบริษัทย่อยจะให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ และถือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมี
ความสำาคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งให้การดูแล
และจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำาคัญในเรื่องของสุขภาพและ
ความปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและ
เป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

3) ผู้ถือหุ้น
บริษัท และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการดำาเนินงานและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

เป็นธรรม และใช้ความรู้ ความชำานาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผูถ้อืหุน้ ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้รายงานสถานการณข์องบรษัิท และบริษทั
ย่อยอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษัท และบริษัทย่อยถือว่าการทำาให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท เข้าใจถึงกิจการของบริษัท 

อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำาคัญ นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของ
ความไว้ใจซึ่งกันและกัน บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนใหข้อ้มลูทางการเงนิท่ีครบถว้นและถกูตอ้งแก่หุน้ส่วนธรุกิจและเจ้าหนีข้องบรษัิท รวมทัง้ มนีโยบาย
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ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท

5) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะใสใ่จและใหค้วามสำาคญักบัความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพ

ชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วข้องกบัการดำาเนินงานทัง้หมดของบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคมุการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่ดูแล นอกจากนี้ บริษัท พยายามปลูกจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัรวมทัง้มกีารประเมินและตดิตามการดำาเนนิงานอยา่งต่อเนือ่ง

6) คู่แข่ง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ตามกรอบของการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและมจีริยธรรม และ

ประกอบธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมใน
ภาพรวม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

7) คู่ค้า
บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติ

ต่อคูค่า้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเปน็ธรรม คำานงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนั และมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์
ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน  
มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี พร้อมท้ังแจ้งผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคัญทีเ่ก่ียวขอ้งกับบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านชอ่งทาง
ทีเ่ข้าถงึขอ้มลูไดง่้าย มคีวามเทา่เทยีมกนัและนา่เชือ่ถอื ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง 
ในการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอย่างเคร่งครดั โดยกำาหนดหลกัการสำาคญัในการเปดิเผยขอ้มลู ดงันี้

1. ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปดิเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง เพยีงพอ ชดัเจน ทนัเวลา และไมใ่หเ้กดิความสำาคญั
ผิดในสาระสำาคัญของข้อมูล

2. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. บริษัท จะกำาหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย
สู่สาธารณะเท่านั้น

4. ขอ้มลูทีจ่ะมีผลตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่สำาคัญตอ่การตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั จะดำาเนนิการ
เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การเปิดเผยข้อมูลจะทำาผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ 
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท เปน็ตน้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัท กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจำานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำาหนด โดยตอ้งมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน แตไ่ม่เกิน 12 คน และตอ้งประกอบด้วยกรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้หมดแตไ่ม่นอ้ยกวา่ 3 คน จำานวนทีเ่หลอืเปน็กรรมการ
บรหิาร และกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร และกำาหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ย
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษิทั โดยจะทำาการเผยแพรน่โยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทีมี่ความหลากหลาย รวมถงึจำานวนปกีารดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทั ของกรรมการแต่ละ
ท่านในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และในการสรรหากรรมการใหมจ่ะพจิารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director 
Pool) ด้วย

3. เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเข้มแข็งและกรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัท กำาหนดให้กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

4. เพื่อให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัท บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มีแนวปฏิบัติใน
กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัท ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
นัน้ตอ้งไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไมไ่ดเ้ปน็คูแ่ขง่ของบรษิทั ทัง้นี ้การไปดำารงตำาแหนง่
กรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ รวมถึงต้องไม่
ไปทำางานในบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัท ไปลงทุน

5. บรษิทั กำาหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระโดยเปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน ยกเว้นในเรื่องการถือหุ้นซึ่งบริษัท กำาหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกว่า โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
และวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถอนุมัติให้ดำารง
ตำาแหน่งเกิน 9 ปีได้หากจำาเป็น

6. บรษิทั กำาหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเปน็คนละบคุคลกนั เพือ่ใหส้ามารถ
เกดิการตรวจสอบถ่วงดลุการทำางานของฝา่ยบรหิารไดอ้ยา่งอิสระ โดยแบง่แยกหนา้ทีแ่ละความ
รับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

(1) ประธานกรรมการมีหน้าที่กำากับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำาคัญและจำาเป็นด้านการดำาเนินธุรกิจของ
บรษิทั โดยเฉพาะเรือ่งแผนกลยทุธ ์จัดสรรเวลาใหฝ้า่ยบรหิารมกีารนำาเสนอขอ้มลูทีชั่ดเจน 
มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำากับดูแลกิจการของ
บริษัท เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย
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(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
รวมถึงการจัดทำานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ 
งบประมาณประจำาปขีองบรษิทั และบรษัิทยอ่ย เสนอคณะกรรมการบรษัิท อนมุตั ิรวมทัง้ 
ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตรก์ารทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณประจำาปีของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

7. บริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  
ท่ีคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมท้ังประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี เลขานุการบริษัทต้องมีวุฒิการ
ศึกษาจบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท โดยบริษัท จัดให้มีการกำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการ
บริษัท ท่ีเหมาะสมและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำา
ปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท และให้เลขานุการบริษัทได้ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง

2. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีอำานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าประชุม ชี้แจง หรือจัดทำารายงานนำาเสนอ ได้ตามที่เห็นควร

คณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคณะมอีงคป์ระกอบ วาระการดำารงตำาแหนง่ และหนา้ที ่เปน็ไปตามกฎบตัร
ของแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี
การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทนุ คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีดู่แลใหบ้รษัิท มกีารจัดทำารายงานการเงนิใหถ้กูตอ้ง
เพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอบทานการ
ปฏบัิติตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คดัเลือกและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีพจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั จำานวนไมน่อ้ย
กว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัท และ
กรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมี
กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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