
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

นโยบายการก ากบักจิการที่ดี 

บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 



การก ากบัดูแลกจิการ 
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์     ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทั จึงไดมี้การก าหนดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและใน
ฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัสิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัเช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นตน้ 

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีของแต่ละปี โดยจะ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนถึง
วนัประชุม ส่วนกรณีวาระส าคญันั้นจะจดัส่งขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าสิบส่ี (14) วนั ก่อนถึงวนัประชุม 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา ยกตวัอยา่งวาระส าคญั เช่น วาระเสนอผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการเสนอขายหุ้น
ท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้กบักรรมการและพนกังาน 
(ESOP) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ท่ีมีนยัส าคญั และการเพิกถอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนัเชิญประชุมล่วงหน้า
เป็นเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบไปดว้ย 

1.2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อม
กบัหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนการประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้
ซักถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการบริษทัไดท่ี้ email 24con.ir@24con-supply.com 

บริษทัมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึง
สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึง  วนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

1.3. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน
ประเด็น  ต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและให้ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 
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1.4. บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในสิบส่ี  (14) วนันับแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอยา่ง
ครบถว้นเหมาะสม 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
2.1. การแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้ง       

เป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมแนบประวติัโดยย่อและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะ
เสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2.2. การถอดถอนกรรมการ 
 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

และขอ้บงัคบัของบริษทัโดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

2.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน โดยจะมีวาระการ

ประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งน าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทั้งท่ีเป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบเป็นประจ าทุกปีดว้ย 

3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
บริษทัก าหนดให้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในการประชุม
สามญั   ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ                       
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจะแนบรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอเขา้รับ
การแต่งตั้ง ส านักงานสอบบญัชีท่ีสังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั(กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ 
ค่าบริการอื่น (ถา้มี) ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาอนุมติั 

4. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 
บริษทัก าหนดการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรให้ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง 

  



5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม ่าเสมอและทันเวลา 
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษทัท่ี
เปิดเผย อย่างเพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษทัหรือรับขอ้มูลผา่นช่องทางติดต่อต่างๆ 
อาทิ 

Email Address: 24con.ir@24con-supply.com 
Website: www.24con-supply.com  

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ้นกบัผูถื้อหุ้นทุกราย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีการก ากบัดูแล                
ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้ง
ส่งหนงัสือ   มอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้นพร้อมทั้งส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารแสดง
ตนอื่นๆ ตามท่ีก าหนดกลบัมายงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่เติม 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี        
โดยบริษทัจะแจง้กฎเกณฑวิ์ธีการให้ทราบผา่นช่องทางเวป็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัโดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทัก าหนด 
- ตอ้งอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดยถือเป็นหน้าท่ีและ

พร้อม   ท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
- กรณีเสนอช่ือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ผูถู้กเสนอช่ือต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด

ทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ คณะกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติ ซ่ึงเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัไดแ้ก่ (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและ (2) ขอ้มูลบุคคลผู ้
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ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลตอ้งลงนามยินยอมและรับรอง (3) ส าเนาใบหุ้นหรือหนงัสือ
ยืนยนัการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย/์ตวัแทน และส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดแต่
หากบุคคลดงักล่าวไม่ถูกคดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่คดัเลือกบุคคลดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้กฎเกณฑ์วิธีการให้ทราบผา่นช่องทางเวป็
ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายในแผนก
หรือบริษทัเท่านั้น ส าหรับงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอื่นจะใชเ้พื่อการปรึกษาหารือกบับุคคลในระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปเท่านั้น บริษทัมีบทลงโทษกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มูลภายในท่ีท าให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารทุกคนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของตนเองรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

5. การก ากบัดูแลเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
บริษทัมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ริหารและผูท้ราบขอ้มูลภายในของผลการด าเนินงานท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ของ
บริษทัตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าขอ้มูลภายในท่ีไม่ควร
เปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาใหก้บัหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน
จะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และในช่วง 1 วนัหลงัจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแลว้  นอกจากน้ี กรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของตนเองรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และรับทราบบทก าหนด
ลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งส าเนาการ
รายงานดงักล่าวแก่บริษทัในวนัเดียวกบัที่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงก าหนดให้แจง้ภายใน 3 วนัท าการ 
 
 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหาร

ของบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีว่า การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทัดงันั้นบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่
บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น จึงก าหนดให้
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 



1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

2. ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการน าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษทัผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัการประกาศทาง
หนงัสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

3. รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการ  ใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุ้น 

พนักงาน : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานบริษทัซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิง บริษทัจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติั
ท่ีเป็นธรรมทั้งดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดยึ้ดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
2. รักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
3. การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 
4. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อย่างสม ่าเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การ

ฝึกอบรมและให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน 
5. ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการ

ปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
6. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
7. ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวสัดิการท่ีพนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซ่ึงก าหนดระเบียบ

ขอ้บงัคบัการท างาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
8. เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
 

คู่แข่ง : บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจ ภายใตก้ารแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี  

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั 



3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 
4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

คู่ค้า : บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาและค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยติุธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัเพื่อป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฎิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 
1. บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 

รวมทั้งบริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
2. รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มีการ

โฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงอนัจะเป็นเหตใุห้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆของสินคา้และบริการของ
บริษทั 

4. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 
เจ้าหนี้ : บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทับนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี  

1. ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจา้หน้ี 
2. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อเจา้หน้ี         

และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ชุมชนและสังคม : บริษทัให้ความส าคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าบริษทัเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
ร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดงัน้ี 

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซึงค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยึดถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 
3. ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
5. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยูมี่คุณภาพ

ชีวิต    ท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 



7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพยสิ์น                     
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัโดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วยงานของรัฐ : บริษทัมุ่งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือ
และสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใชจ้่ายท่ีไม่เป็นธรรม 

 ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดีนอกจากน้ี บริษทั ยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับพนกังานเพ่ือถือปฏิบติัดงัน้ี 

1. พนักงานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อุตสาหะ  ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดี
ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

2. พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
3. พนกังานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่ังการโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
4. พนักงานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั  และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ

น าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษทั 
5. พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนกังานและ
ต่อบริษทั 

6. พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในภายหนา้ หากหลีกเล่ียง
ไม่ไดใ้ห้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

7. พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จากหน้าท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือ
ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

8. พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 
9. พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
10. พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีได้รับทราบให้ผูบ้ังคบับัญชาโดยมิชักช้า  เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
11. พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเตม็ท่ี ประหยดั มิ

ให้ส้ินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 
 

  



บทก าหนดโทษ 
 กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัให้มีการ
พิจารณาตามโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผูพิ้จารณาใน
เบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตาม
ความเหมาะสม แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ใน
วินิจฉยัของตน้สังกดัไดก้็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทัเพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 
1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3. ตดัค่าจา้ง 
4. พกังาน 
5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัคือ www.24con-supply.com 

 ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ บริษทั
ไดม้อบหมายให้ เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี        
งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 
 



หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยมีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกว่าสาม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวนส่ี (4) คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนสาม (3) คน 

1.2 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวนส่ี (4) ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งน้ีสามารถไดรั้บการเลือกตั้งให้กลบัเขา้มารับ
ต าแหน่งอีกได ้

1.4 บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัให้ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และ
ธุรกิจแขนงอื่นอยา่งหลากหลาย เหมาะสม เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ
ของบริษทันอกจากน้ี ยงัครอบคลุมคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษทักับ ผูบ้ริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย 
ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังนั้นบริษทัจึง
ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนละคน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

 ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัในด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และการประชุมผูถื้อหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และ
ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บรายงานนั้น  



2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 

2.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าให้เหมาะสมอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง ทั้งน้ี 
บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงาน
การก ากบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

2.2.1 จรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทัอย่าง
ย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งจะด าเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงยึดถืออยา่งเคร่งครัดตามแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.2.1.1 การเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม 
- บริหารจดัการบริษทัโดยน าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยุกต์ใชอ้ย่างเต็มความสามารถทุก

กรณีรวมทั้งการตดัสินใจด าเนินการใดๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

2.2.1.2 การเปิดเผยขอ้มูล 
- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอและ

ครบถว้นตามความเป็นจริง 
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะน ามาซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 

 



2.2.2 จรรยาบรรณว่าดว้ยความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และประชาชน 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ และ
บริการท่ีดี  มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีให้ย ัง่ยืน โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั
ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกคา้  ให้ได้รับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มี
คุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริงรวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีให้ย ัง่ยืน 

2.2.2.3 ให้การรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 
2.2.2.4 จดัท าระบบเพื่อให้ลูกคา้และประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการอย่าง

ดีท่ีสุดเพื่อให้ลูกคา้และประชาชนไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
2.2.2.5 ไม่คา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกนัและ

ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
2.2.2.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้และประชาชนอยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้

ให้ลูกคา้และประชาชนทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 
2.2.2.7 รักษาความลบัของลูกค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.2.3 จรรยาบรรณว่าดว้ยความสัมพนัธ์กบัคู่คา้  คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 
บริษทัค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยคู่คา้ของ
บริษทัพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนของ
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และบริษทัจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดี และเป็นธรรม
ในการกูย้ืมเงิน จากเจา้หน้ีและการช าระคืน ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทาง
ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ 
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 
- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 
2.2.3.2 ความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทางการคา้ 
- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
- ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 

2.2.3.3 ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ีทางการคา้ 



- รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัและเง่ือนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูยื้มเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงค์ใน
ขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้ห้กูย้ืมเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัแก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
- รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว 
2.2.4 จรรยาบรรณว่าดว้ยการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี 
บริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ  จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังานบริษทัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.4.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรือเงินโบนสั 
2.2.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
2.2.4.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ยรวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต

ใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระท า/การปฏิบติัตนของ
พนกังานนั้นๆ 

2.2.4.4 ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

2.2.4.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
2.2.4.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
2.2.4.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ี

การงานของพนกังาน 
2.2.5 จรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความส าคญัในเร่ือง
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.5.1 บริษทัจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

2.2.5.2 คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคสั์งคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2.5.3 ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบั

อยา่งต่อเน่ือง 
2.2.5.4 ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกับคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกันกบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2.2.5.5 บริษทัถือเป็นนโยบายหลกัในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
2.2.5.6 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 



2.2.5.7 บริษทัถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดย
มุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

2.2.5.8 บริษทัยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งน้ี 
บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนบัสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นักการเมืองใดๆ                     
เพื่อผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติั           
ตามแนวทางดงักล่าว 

3. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษทัทราบถึง
ความสัมพนัธ์หรือ การเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้           
ทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบัติท่ีอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้
ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

4. ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความ                          
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

5. การบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดมี้การท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานและเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท  เพื่อให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

6. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบบัญชีมา
ประชุมร่วมกนั เพื่อน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 



 คณะกรรมการบริษทัถือเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ว่างบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัและการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่การเงิน มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 

7. การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกสาม (3) เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม       
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดและแจง้วาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหน้า      
ก่อนการประชุมทุกคร้ังตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่     
กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพื่อใช้ในการ
อา้งอิง  และสามารถตรวจสอบได ้
 ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม
ได ้
 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง   
ความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อรับทราบรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง กรรมการ
ท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ี
ประชุมจะออกเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน  
 บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ีแข่งขนั
ไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารจะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ 
กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการ ทั้งน้ีส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนจะน าเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อขอ
อนุมติัทุกปี 
  



9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ       
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุง                   
การปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสาร         
และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั                 
ให้แก่กรรมการใหม่ 

10. การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกั               
ธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บสารสนเทศท่ี
เช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทั          
ท่ีมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอนัน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น  

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามหลกัเกณฑ์            
ของกฎหมาย และจ ากดัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

3. บริษทัมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและอย่าง
ทัว่ถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั รวมถึง
ผา่นส่ืออื่นๆ ของบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและเท่าเทียมกนั 

11. การส่ือสารกบัคณะกรรมการ 
 บริษทัจดัให้มีช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมายส่ือสาร             
แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทั เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนด 

12. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเท่ากบัอตัราหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของ
กรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ให้ออกจ านวน
ใกลเ้คียงกบัหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ให้
กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 



 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระมี
สิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีส าหรับผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งมาแลว้เป็นระยะเวลาเกา้ (9) ปี หรือสาม (3) 
วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงของกรรมการผูน้ั้นเป็นประจ าทุกๆ ปี 

(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระตอ้งย่ืนหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั           
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืน              
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึง
ตัวแทนคณะกรรมการบริษทัจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเก้าสิบ (90) วนั นับแต่วนัท่ี
กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งห้าม          
ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
 


