
1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้

1.1 บรษัิทฯ ไดใ้หส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั ไดแ้ก ่สทิธใิน
การออกเสยีงในทีป่ระชมุสามัญประจำาปี และสทิธใินการรับ
เงนิปันผลตอ่หุน้ตามจำานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่

1.2 บรษัิทฯ เสนอคา่ตอบแทนกรรมการ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา
อนุมัตใินทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจำาปี ทกุๆปี โดยคณะกรรมการ
พจิารณาผลตอบแทนจะทำาการพจิารณาถงึหลกัการ และความสม
เหตสุมผลสำาหรับคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยอืน่ๆ

1.3 บรษัิทฯ มนีโยบายทีแ่น่นอนในการกำาหนดคา่ตอบแทน
กรรมการแตล่ะชดุของบรษัิทฯ และไดเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุน้ใน
รายงานประจำาปีทกุๆปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ใจถงึหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารพจิารณาของคณะกรรม การพจิารณาผล ตอบแทน

1.4 สำาหรับวาระการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท 
บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณากรรมการแตล่ะทา่น
เป็นรายบคุคล รวมไปถงึมกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะ
กรรมการเป็นรายบคุคล

1.5 บรษัิทฯ ไดม้กีารเปิดชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอวาระการ
ประชมุ และเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่ใหท้ีป่ระชมุสามัญประจำาปี
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทกุปี โดยหลกั
เกณฑแ์ละวธิกีารจะเปิดเผยผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท และแจง้ใหผู้ ้
ถอืหุน้ทราบผา่นทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย

1.6 การเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ได ้
กำาหนดเกณฑข์ัน้ตำา่ของขอ้มลูทีจ่ะเปิดเผยไว ้ดงันี้

1.6.1 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี บรษัิทฯ จะเปิด
เผยขอ้มลูของกรรมการทีจ่ะเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้จาก
ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี โดยจะตอ้งมรีายละเอยีด
ของชือ่-สกลุ, ประวตั ิการศกึษา, ประวตักิารทำางาน, จำานวน
บรษัิททีด่ำารงตำาแหน่งกรรมการและหากเป็นการเสนอช ือ่
กรรมการเดมิเขา้ดำารงตำาแหน่ง จะเปิดเผยถงึขอ้มลูการเขา้
รว่มประชมุในปีทีผ่า่นมาไวใ้นหนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจำาปีดว้ย



1.6.2 ในวาระการขออนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ จะเปิดเผย ชือ่ผูส้อบบญัช ีบรษัิทที่
ผูส้อบบญัชสีงักดัอยู ่ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคา่
บรกิารของผูส้อบบญัชี

1.6.3 ในวาระการขออนุมัตจิา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
บรษัิทฯ จะเปิดเผยถงึนโยบายการจา่ยเงนิปันผล อตัรา
เงนิปันผลทีเ่สนอจา่ย และหากมกีารขออนุมัตงิดจา่ย
เงนิปันผล จะมเีหตผุลประกอบเพือ่ชีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้

1.6.4  ในแตล่ะวาระจะมวีตัถปุระสงค ์และเหตผุล ช ีแ้จงใหผู้ ้
ถอืหุน้ไดเ้ขา้ใจ

1.6.5  ในแตล่ะวาระจะมคีวามเห็นของกรรมการ ระบไุว ้
ชดัเจน

1.7 รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี บรษัิทฯ ไดก้ำาหนด
เกณฑข์ัน้ตำา่ของขอ้มลูทีจ่ะเปิดเผยไว ้ดงันี้

1.7.1 มกีารบนัทกึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนับ
คะแนนอยา่งชดัเจน

1.7.2 มกีารบนัทกึประเด็นคำาถาม และคำาตอบท ีเ่กดิข ึน้
ระหวา่งการประชมุอยา่งครบถว้น

1.7.3 มกีารบนัทกึมตใินทีป่ระชมุ และบนัทกึจำานวนคะแนน
เสยีงทีไ่ดรั้บในแตล่ะวาระ

1.8 มกีารบนัทกึรายนามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจำาปี ไวใ้นรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี

1.9 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะให ้
ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานอนุกรรมการคณะตา่งๆกรรมการ 
และผูบ้รหิารทกุๆ ทา่น เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปีอยา่ง
พรอ้มเพรยีง เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามประเด็นขอ้สงสยั
ตา่งๆ

1.10 วาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปีจะไมม่กีาร
เพิม่เตมิวาระอืน่ใดทีไ่มไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ

1.11 หนังสอืนัดประชมุและเอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประชมุ
สามัญผูถ้อืห ุน้ประจำาปี จะมกีารจัดทำาเป็นภาษาองักฤษเพ ือ่
อำานวยความสะดวกตอ่ผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ



2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั

2.1 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง

2.2 บรษัิทฯ ไดม้ชีอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอวาระใน
การประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเขา้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ
บรษัิท โดยผา่นชอ่งทางทีบ่รษัิทไดก้ำาหนดไว ้

2.3 บรษัิทฯ มนีโยบายมใิหผู้บ้รหิารหรอืพนักงานของบรษัิทฯ ใช ้
ขอ้มลูภายใน ในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์โดยมกีารกำาหนดบท
ลงโทษ หากผูบ้รหิารหรอืพนักงานใชข้อ้มลูภายใน ในการซือ้ขาย
หลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ

2.4 ในกรณีทีบ่รษัิทฯ มกีารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษัิทฯ จะ
ทำาตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผยขอ้มลูราย
ละเอยีด และเหตผุลใหนั้กลงทนุทราบโดยทั่วกนั

2.5 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจะกระทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ย
ความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และราย การทีเ่กดิขึน้จะเป็น
ไปตามปกตธิรุกจิ

2.6 บรษัิทฯ ไดม้กีารอำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี โดยการสง่หนังสอืมอบ
ฉันทะไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุทกุครัง้ทีม่กีารเรยีกประชมุ

2.7 บรษัิทฯ ไดแ้จง้ตอ่ผูถ้อืหุน้ถงึหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ที่
ใชใ้นการมอบฉันทะ ไวใ้นหนังสอืนัดประชมุโดยละเอยีด

2.8 บรษัิทฯ ไดใ้ชเ้กณฑข์ัน้ตำา่ของเอกสารทีใ่ชใ้นการมอบฉันทะ 
ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกของผูถ้อืหุน้ และลดความยุง่ยากในการมอบ
ฉันทะเพือ่เขา้รว่มประชมุ

2.9 บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดเกณฑใ์นการสง่หนังสอืนัดประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจำาปีใหแ้กน่ายทะเบยีนของบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 21 วนักอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี

2.10 บรษัิทฯ ไดม้กีารเปิดเผยกำาหนดการประชมุ รวมทัง้หนังสอื
นัดประชมุไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ ซ ึง่นัก
ลงทนุและผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดหนังสอืนัดประชมุ 
และเอกสารประกอบการประชมุเป็นการลว่งหนา้ได ้โดยสามารถ



ดาวนโ์หลดเอกสารได ้21 วนักอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจำาปี

2.11  บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ สำาหรับวาระการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท โดยจะ
ใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting)

2.12 บรษัิทฯ มบีรษัิทยอ่ย 2 แหง่ ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้ในบรษัิท
ยอ่ยรอ้ยละ 99.99 เป็นความจำาเป็น และสมควรใหเ้งนิกูย้มืแก่
บรษัิทยอ่ย

3. การคำานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี

3.1 บรษัิทฯ มนีโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยั สวสัดกิาร และสทิธิ
ประโยชนต์า่งๆ และวธิกีารปฏบิตังิาน ไวใ้นคูม่อืพนักงาน

3.2 บรษัิท ไดม้กีารตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีใหแ้กพ่นักงานทกุคน 
ทัง้นีเ้พือ่เป็นการดแูลพนักงานในระยะยาว และเป็นขวญักำาลงัใจ
ในการปฏบิตังิาน

3.3 บรษัิทฯ ไดม้กีารสง่เสรมิทางดา้นการพัฒนาบคุลากรและการ
ฝึกอบรม เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรู ้และนำาไปพัฒนาองคก์รตอ่ไป

3.4 บรษัิท ไดม้กีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
และเทา่เทยีมกนัของลกูคา้ รวมไปถงึความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ 
ซึง่จะทำาใหล้กูคา้มคีวามมั่นใจในการประกอบธรุกจิกบับรษัิทฯ 
และความสมัพันธอ์นัดใีนระยะยาว

3.5 บรษัิทฯ ตระหนักดถีงึความสำาคญัของชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
โดยมแีนวทางการปฏบิตัติามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 
14001 และมาตรฐานการปฏบิตังิานอืน่ๆ ทัง้ดา้นการพัฒนาและ
ลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความรับ
ผดิชอบตอ่ชมุชน และสงัคม 

3.6 บรษัิทฯ ไดม้กีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม
ตอ่คูค่า้ของบรษัิทฯ และไดม้กีารกำาหนดมาตรฐานการดำาเนนิธรุกจิ
กบัคูค่า้ของบรษัิทฯ เชน่ ในการสัง่ซือ้สนิคา้ บรษัิทฯ  จะใหม้กีาร
เสนอราคา และมกีารเปรยีบเทยีบราคา และคณุภาพอยา่งเป็น
ธรรม



3.7 บรษัิทฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งยตุธิรรม และ
เทา่เทยีมกนั โดยมกีารรายงานขอ้มลูตา่งๆ รวมไปถงึการเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอแนะขอ้คดิเห็นตา่งๆ

3.8 บรษัิทฯ มกีารปฏบิตัติอ่เจา้หนีอ้ยา่งเป็นธรรม และบรษัิทฯ ได ้
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการคา้ทีม่ตีอ่เจา้หนีอ้ยา่งสมำา่เสมอ รวมไป
ถงึมกีารกำาหนดวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิอยา่งเป็นรปูธรรม โดย
กำาหนดวธิกีารชำาระเงนิไวใ้นระเบยีบการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ

3.9 บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน
(Whistle Blowing Policy) เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมี
ชอ่งทางในการรอ้งเรยีนและรายงานเรือ่งตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบ
เชงิลบตอ่บรษัิท รวมทัง้เรือ่งทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ
บรษัิทผา่นทางเลขานุการบรษัิท เพือ่นำาขอ้เสนอขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ
บรรจเุป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาตอ่
ไป 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

4.1 บรษัิทฯ ไดม้กีารเปิดเผยโครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ และ
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานประจำาปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ใจ
ถงึโครงสรา้งของบรษัิทฯ และมกีารเปิดเผยการถอืหุน้ของ
กรรมการ และผูบ้รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน

4.2 รายงานประจำาปีของบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูทางการ
เงนิโดยสรปุ สารจากประธานกรรมการ สารจากกรรมการผูจั้ดการ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้มลูทั่วไป ลกัษณะการ
ประกอบธรุกจิ การตลาดและภาวะการแขง่ขนั รายการระหวา่งกนั 
ปัจจัยความเสีย่ง โครงสรา้งการถอืหุน้และการจัดการ คณะ
กรรมการบรษัิท คณะผูบ้รหิาร คำาอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการ
ดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิ รายงานความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงนิ รายงานของผูส้อบ
บญัช ีและงบการเงนิรวมของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย

4.3 บรษัิทฯ มกีารเปิดเผยถงึการทำารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ซึง่ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตจิากคณะกรรมการ
แลว้ ไวอ้ยา่งละเอยีดครบถว้น โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปี 
และแบบ 56-1



4.4 บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายในการซือ้-ขาย โอนหุน้ของ
กรรมการบรษัิท โดยกรรมการทีม่กีารทำารายการซือ้-ขาย โอนหุน้
ของบรษัิท จะตอ้งรายงานตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพือ่
รายงานตอ่สำานักงานคณะกรรการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย(กลต.) ตอ่ไป

4.5 บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา
กลัน่กรองผูส้อบบญัชขีองบรษัิทในทกุๆ ปี เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ ผู ้
สอบบญัชขีองบรษัิทฯ มคีวามโปรง่ใส เป็นอสิระ และผูส้อบบญัชี
ทีพ่จิารณาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสำานักงาน กลต.

4.6 บรษัิทฯ ไดม้กีารสือ่สารขอ้มลูผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ เชน่ 
รายงานประจำาปี มกีารพบปะนักวเิคราะห ์มกีารแถลงขา่วตอ่
สือ่มวลชน

4.7 บรษัิทฯ มนีโยบายในการสง่ขอ้มลูงบการเงนิ ใหเ้ป็นไปตามกฎ
ระเบยีบทีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์
กำาหนดไว ้

4.8 การสง่งบการเงนิของบรษัิทฯ จะตอ้งกระทำาไมใ่หล้า่ชา้กวา่วนั
สดุทา้ยทีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สำานักงาน กลต. และ
กระทรวงพาณชิยก์ำาหนดไว ้

4.9 บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดใหม้ชีอ่งทางในการเสนอขา่วสารตา่งๆ ของ
บรษัิทผา่นทางเว็บไซตเ์พือ่ใหนั้กลงทนุทีส่นใจสามารถสบืคน้
ขอ้มลูตา่งๆ เพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจได ้

4.10  บรษัิทฯ ไดม้หีน่วยงานนักลงทนุสมัพันธเ์พือ่ใหข้อ้มลู และ
ตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

4.11  งบการเงนิทีจั่ดทำาและเผยแพรใ่หก้บันักลงทนุไดท้ราบจะ
ตอ้งเป็นงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชไีดต้รวจสอบ หรอืสอบทาน และ
ลงความเห็นแบบไมม่เีงือ่นไข เพือ่ใหนั้กลงทนุไดม้ั่นใจวา่
บรษัิทฯ มคีวามโปรง่ใส และสามารถนำาขอ้มลูไปใชป้ระกอบใน
การตดัสนิใจได ้

5. ความรบัผดิชอบของกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบรษัิทมกีารกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีโดยยดึหลกัความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมตอ่ทกุ
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง



5.2 คณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหนดใหม้กีารจัดทำานโยบายดา้น
จรยิธรรมธรุกจิและคูม่อืจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน โดยใหถ้อืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัด

5.3 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานดา้นการบรหิาร
คณุภาพและไดม้กีารกำาหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิและกลยทุธข์อง
องคก์รขึน้ เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งยัง่ยนื โดย
พจิารณาทบทวนเป็นประจำาทกุปี

5.4 คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มหีนา้ทีต่รวจสอบการดำาเนนิงานของหน่วย งานตา่งๆ ของกจิการ 
โดยจะตอ้งรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท

5.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมหีนา้ทีใ่นการจัดทำารายงาน
การปฏบิตัหินา้ที ่โดยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูจำานวนครัง้ของการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมนิและสอบทาน
ระบบการควบคมุภายใน การควบคมุดา้นการดำาเนนิงาน การ
พจิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการสอบทานรายงานทางการ
เงนิ การดแูลดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบาย และให ้
ความเห็นตอ่การดำาเนนิการดา้นตา่งๆ โดยรวม

5.6 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ขึน้เพือ่กำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งพรอ้มทัง้เสนอ
แนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษัิทฯ

5.7 บรษัิทฯ ไดม้กีารแบง่แยกหนา้ทีร่ะหวา่งกรรมการบรษัิท และผู ้
บรหิารของบรษัิทไวอ้ยา่งชดัเจน ในหนา้ทีแ่ละอำานาจการตดัสนิใจ
เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงั
นัน้ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการจงึเป็นบคุคลคนละคน
กนั โดยทัง้สองตำาแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ
บรษัิทเพือ่ใหไ้ดบ้คุคลทีม่คีวามเหมาะสม

5.8 บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ ึง่มคีวามเป็นอสิระ
และไดก้ำาหนดความรับผดิชอบ และบทบาทหนา้ทีไ่วอ้ยา่งชดัเจน 
โดยกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นเป็นกรรมการอสิระ

5.9 บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนและได ้
กำาหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน

5.10 คณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหนดใหม้กีารจัดทำารายงานความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิในทกุๆปี 



ทัง้นีเ้พือ่ใหนั้กลงทนุสามารถมั่นใจไดว้า่รายงานทางการเงนิขอ
งบรษัิทฯ ไดจั้ดทำาขึน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส

5.11 คณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหนดแผนการสบืทอดตำาแหน่ง
ของผูบ้รหิารระดบัสงู และจะมกีารทบทวนแผนดงักลา่วเป็น
ประจำาทกุปี

5.12 คณะกรรมการบรษัิทกำาหนดใหก้รรมการแตล่ะทา่นสามารถ
ดำารงตำาแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่ 


