
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วกบัดำ้นอำหำรและบรกิำร มสีำขำทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศที่ให้บรกิำรลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำก และเป็นที่ยอมรบัในเรื่องกำรบรกิำร ควำมปลอดภยั  และ
คุณภำพของอำหำร จึงท ำให้บริษัทฯ มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมัน่คง นอกจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่มีรำกฐำนมัน่คงแล้ว  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัได้ใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีมคีวำมเชื่อมัน่ในหลกักำรและไดน้ ำ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกจิ ก ำหนดนโยบำยบรหิำรกจิกำร รวมถึงกำรก ำกบัดูแลภำยในหน่วยงำน เพื่อให้
กจิกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล และบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยทีไ่ดว้ำงไว ้

ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดตีำมองค์ประกอบนัน้ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิที่ยดึมัน่ในควำม
ถูกตอ้ง โปร่งใส และมคีวำมเป็นธรรมอย่ำงทัว่ถงึ สรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ลกูคำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่ำย รวมถึงเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนของบริษัทฯ ได้ตระหนักและมจีติส ำนึกในจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน
บรกิำร ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึมำตรฐำนกำรจดักำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและเป็นทีย่อมรบัทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขี ึน้มำ เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่อน ำไปสู่กำรเติบโตและควำมมัน่คงทีย่ ัง่ยนื และเป็นบรษิทัฯ ที่ได้รบัควำม
ไวว้ำงใจจำกผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ลกูคำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิัทฯ เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกิจกำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรและกำรบรหิำรจดักำรทีด่เีลศิ โดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งประโยชน์ทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และค ำนึงถงึผูท้ีม่สีว่นได้เสยี
โดยรวม มคีุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ มคีวำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ จงึไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นกำรจดักำรดแูลทีด่ ี
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำนยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนจะปฏบิตัิงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ต่ อองคก์ร และ
ผูร้่วมงำนทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะให้ควำมส ำคญักบัลูกค้ำเป็นอนัดบัแรก อกีทัง้ให้ควำมส ำคญักบัควำมเป็นอยู่และ
ควำมสขุในกำรท ำงำนของพนกังำน ประโยชน์องคก์ร และคู่คำ้ร่วมกนั เป็นล ำดบั 

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมุ่งมัน่และทุ่มเทปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำร
จดัแบ่งหน้ำทีร่ะหว่ำงประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รวมถงึผูบ้รหิำรทุกท่ำน 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะวำงตนใหเ้ป็นทีเ่คำรพนับถอื และเป็นผูน้ ำในเรื่องจรยิธรรมและเป็นตวัอย่ำงในกำร
ปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะท ำงำนดว้ยควำมเสยีสละ ไม่คดิเลก็คดิน้อยในประโยชน์ส่วนตน จะค ำนึงถงึผลลพัธ์
โดยรวมขององคก์ร และสว่นรวมเป็นหลกัก่อนเสมอ 

6. เปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ในเรื่องทำงกำรเงนิและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงนิอย่ำงเพยีงพอ เชื่อถือได้ 
และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 



 

7. ผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนั มสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลสำรสนเทศ และมชี่องทำงใน
กำรสือ่สำรกบับรษิทัฯ ทีเ่หมำะสม 

8. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำ
กลัน่กรองงำนทีม่คีวำมส ำคญัอย่ำงรอบคอบ และมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบในต ำแหน่ง
บรหิำรทีส่ ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสมและมกีระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธใินควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคุมบรษิทัฯ ผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้
ท ำหน้ำทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึ
สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรใหข้อ้มลู วนั เวลำ สถำนที ่และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชีแ้จง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ หรอืประกอบมตทิีข่อตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ละเวน้กำรกระท ำใดๆ ทีเ่ป็น
กำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ  

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัสถำนทีก่ำรประชุมใหม้ขีนำดเพยีงพอรองรับจ ำนวนผู้
ถอืหุน้ทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอุปสรรคในกำรเดนิทำง 

1.3. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรอืส่งค ำถำมเกีย่วกบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ตำมช่องทำงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้

1.4. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถมำร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมสีทิธมิอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมและ
ลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ โดยไดร้บัเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะทีถู่กต้องตำมกฎหมำย 
พรอ้มทัง้เสนอชื่อกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
2.1. บริษัทฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  กำรนับคะแนน และ

แสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย ำ 
2.2. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วำระกำรประชุม  
2.3. ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส ำหรบัแต่ละระเบยีบวำระที่เสนอในกำรลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 
2.4. บรษิทัฯ จดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้

ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
2.5. ประธำนในทีป่ระชุมต้องจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และ

ตัง้ค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ๆ 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 

3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บนัทกึกำรชี้แจงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธิกีำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถำม  นอกจำกนี้ บนัทึก



 

ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีู้ถือหุ้นเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงเป็น
อย่ำงไร  รวมถงึบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย 

3.2. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรดแูลใหม้กีำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยด ำเนินกำร
ดงันี้ 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ  และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต่์ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำร
ออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  
2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิัทฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรใหส้ทิธผิู้ถอืหุน้ที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
ล่วงหน้ำ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงักล่ำวผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

2.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่
วำระในทีป่ระชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

2.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรรบัรูข้อ้มูล และเพื่อป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในไวด้งันี้ 
3.1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะทีท่รำบ

ขอ้มูลทีม่สีำระส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไป ท ำกำรเผยแพร่หรอื
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมทัง้มใิห้มกีำรล่วงรู้ขอ้มูลระหว่ำงส่วนงำน เพื่อ
ป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในทีม่สีำระส ำคญัซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไปไปเปิดเผยก่อนเวลำอนัควร 
เว้นแต่ส่วนงำนนัน้จ ำเป็นต้องรบัทรำบโดยหน้ำที่ และให้ดูแลขอ้มูลดงักล่ำวเช่นเดยีวกบัหน่วยงำนเจ้ำของ
ขอ้มลู ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกำรใหข้อ้มลูแก่หน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกบัดแูล  

3.2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะทีท่รำบ
ขอ้มูลทีส่ ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง  1 
เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ และจนกว่ำจะพน้ 24 ชัว่โมงนับแต่ไดม้กีำรเปิดเผย



 

ข้อมูลนัน้สู่สำธำรณชน (Blackout Period) ทัง้นี้บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับช่วง
ระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนถงึ Blackout Period 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระใดทีก่รรมกำรมสี่วนได้เสยี จะต้องแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อรบัทรำบ และ

ตอ้งออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ 
4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้

รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในกำรท ำธรุกรรมของบรษิทัฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ
ทุกไตรมำส 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หนี้ สงัคม พนักงำน 
และผูถ้อืหุน้ และตระหนักถงึหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ โดยไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีใหพ้นักงำนใหค้วำมส ำคญั
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ มคีวำมซื่อสตัยต่์อหน้ำที ่ไม่ทุจรติ ไม่จ่ำยสนิบน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิกำรตอบสนองต่อผลประโยชน์
ใหแ้ก่ทุกฝ่ำยอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม ซึง่สำมำรถสรุปแนวทำงปฏบิตัแิยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ไดด้งันี้ 
ลูกค้า มุ่งมัน่สร้ำงควำมพอใจและมัน่ใจให้แก่ลูกค้ำ พฒันำสนิค้ำให้มคีุณภำพ และบริกำรที่ดียิง่ขึน้ต่อลูกค้ำ อีกทัง้

บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันำระบบส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ เพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ค ำตชิม และจดั
ใหม้หีน่วยงำนลูกคำ้สมัพนัธซ์ึง่มหีน้ำทีร่บัขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ จำกลูกคำ้ เพื่อน ำมำปรบัปรุง
กำรบรกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

คู่ค้า มุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ด ีเอื้อประโยชน์ร่วมกนั และกำรรกัษำสทิธขิองคู่ค้ำในธุรกจิบรกิำรด้วยควำม
ซื่อสตัยอ์ย่ำงสงูสดุ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงสงูต่อคู่คำ้ รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมลบัทำงกำรคำ้
ของคู่คำ้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรจดัหำและคดัเลอืกคู่คำ้ รวมถงึขัน้ตอนกำร
ท ำธุรกจิกบับรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรคดัเลอืกคู่คำ้อย่ำงมรีะบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
สนบัสนุนคู่คำ้อย่ำงมจีรยิธรรม และบรษิทัฯ จะไม่ท ำธุรกรรมกบับุคคลหรอืนิติบุคคลทีก่ระท ำผดิกฎหมำย หรอืมี
พฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทำงทุจรติ  

คู่แข่ง มนีโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอคู่แข่งอย่ำงเป็นธรรม มุ่งเน้นกำรแข่งขนัทำงดำ้นคุณภำพและประสทิธภิำพของกำร
ให้บริกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ใน
ขณะเดยีวกนัถอืว่ำบรษิทัอื่นเป็นคู่คำ้และเป็นผูร้่วมวชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัร่วมกนัในกำรประกอบวชิำชพี  

เจ้าหน้ี ปฏิบตัิต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยปฏิบตัิตำมเงื่อนไข ข้อตกลงของสญัญำต่ำงๆ ที่ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหนี้ทุก
ประเภทอย่ำงเคร่งครดั หำกเกดิกรณีที่จะไม่สำมำรถปฏบิตัิตำมเงื่อนไข จะแจ้งและเจรจำกบัเจ้ำหนี้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัควำมเสยีหำย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำร
บรหิำรจดักำรเงนิทุนเพื่อใหม้โีครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งในกำรเกดิกำรผดินดัช ำระ
หนี้ 

สงัคม คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โดยมอบเป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำรน ำเรื่องควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้ำง



 

ประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมในภำพรวม และส่งเสรมิใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมทุก
ภำคสว่น 

พนักงาน ให้โอกำสแก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรท ำงำน และยดึหลกัคุณธรรมและควำมยุตธิรรมในกำร
บรหิำรงำนทรพัยำกรบุคคล ทัง้ค่ำตอบแทน สวสัดกิำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เพื่อควำมมัน่คงในอนำคตของ
พนกังำน ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรพฒันำพนกังำนทุกระดบั ในดำ้นควำมรู ้ทกัษะ และค่ำนิยมทีด่ใีนกำร
ท ำงำน อกีทัง้ดแูลเรื่องควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของพนกังำนในโรงงำน และใหพ้นกังำนทุกคนปฏบิตังิำนมี
กำรน ำระบบประเมนิและกำรวดัผลอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ (Competency) และได้ก ำหนดดชันีกำร
วดัผลส ำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มำวดัผลส ำเร็จในกำรท ำงำนของพนักงำนเพื่อเทียบกบั
เป้ำหมำย 
การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
บรษิัทฯ มกีำรบรหิำรค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรยีบทยีบกบัทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร สำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน โดยจะพิจำรณำจ่ำย
ค่ำตอบแทนจำกผลกำรปฏบิตังิำน และระดบัต ำแหน่งงำนทีร่บัผดิชอบ โดยอยู่ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส 
และเงนิตอบแทนพเิศษ มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำจำ้งแต่ละระดบัต ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม ขณะเดยีวกนักำร
จ่ำยค่ำตอบแทนจะก ำหนดให้สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิ อตัรำเงนิเฟ้อ และดชันีรำคำผู้บรโิภค โดยมกีำร
ส ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของพนักงำนทุกระดบักบัองคก์รภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อรกัษำสถำนะและสรำ้ง
แรงจงูใจใหพ้นกังำน 
นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรดูแลพนักงำนด้วยกำรจดัสวสัดกิำรพนักงำนให้ครอบคลุมทุกระดบั เพื่อ
เสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมชีวีติควำมเป็นอยู่ทีด่ ีโดยมกีำรทบทวนสวสัดกิำรต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ ควำมจ ำเป็น และมอีตัรำสอดคลอ้งกบัค่ำครองชพีในปัจจุบนั  

ผูถ้ือหุ้น มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนที่จะรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่ำงถูกต้อง
ครบถว้น โปร่งใส และเชื่อถอืได ้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดใ้ชส้ทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

ช่องทางการติดต่อของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดช่องทำงใหพ้นักงำน รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก สำมำรถตดิต่อ รอ้งเรยีน และรำยงำนกำรกระท ำที่ไม่
ถูกตอ้ง ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมทีเ่หน็ว่ำเหมำะสม ดงันี้ 

 แจง้ผูบ้งัคบับญัชำทีร่บัผดิชอบโดยตรงและทีต่นไวว้ำงใจ 
 สง่จดหมำยอเิลก็ทรอนิกสถ์งึผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 สง่ทำงไปรษณียถ์งึประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืกรรมกำรของบรษิทัฯ ตำมทีอ่ยู่ดงันี้ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10260 

เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัแจง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน บรษิทัฯ จะมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอื่นที่
เหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิำรณำกลัน่กรองขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำมีมูลควำมจริง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจะน ำเสนอต่อ



 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบ และสัง่กำรหรอืก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
พรอ้มทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อด ำเนินกำรพจิำรณำในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

ภำยหลงัทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวแล้ว จะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพจิำรณำสัง่กำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และ
พจิำรณำบทลงโทษต่อไป 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็นทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำง

ครบถว้นทนัเวลำ และเชื่อถอืไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีรบัทรำบทำงรำยงำนประจ ำปี กำรแจง้
ข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยครอบคลุมตำมขอ้
พงึปฏบิตัิทีด่ตีำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงไว้ โดยบรษิทัฯ มกีำรเปิดเผยสำรสนเทศที่
ส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

2. จดัใหม้หีน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธท์ ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนประสำนกบันกัลงทุน สถำบนั นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์และผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในกำรใหข้อ้มลูกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ 
และเขำ้ถงึไดง้่ำย 

3. ขอ้มูลส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอือำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจลงทุนหรอืมผีลกระทบ
ต่อสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลงัจำกที่ข้อมูลนัน้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีใ่นกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
แสดงไวคู้่กบัรำยงำนประจ ำปี ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนัน้จะต้อง
เปิดเผยรวมถงึจ ำนวนครัง้ในกำรประชุมในแต่ละปี 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบดรูำยงำนกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management 
Discussion and Analysis) ควบคู่กบังบกำรเงนิทุกไตรมำส รวมถงึตอ้งพจิำรณำค่ำสอบบญัชแีละเปิดเผยค่ำสอบบญัชี
ในรำยงำนประจ ำปี 

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของแต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทน และรวมถึงค่ำตอบแทนที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยดว้ย 

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

8. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบและดูแลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
โดยจดัใหม้กีำรวเิครำะหป์ระเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
หน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธท์ ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำรกบันักลงทุนสถำบนั นักลงทุนรำยย่อย ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิครำะห ์และ
หน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้รหิำรของบรษิทัฯ 



 

ได้พบปะกบันักลงทุนและนักวิเครำะห์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และตอบข้อซกัถำมต่ำงๆ โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 จดั Analyst Meeting เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 Company Visit และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซกัถำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ของ

บรษิทัฯ ตลอดจนตอบขอ้ซกัถำมจำกนกัลงทุนผ่ำนทำงอเีมลและโทรศพัทอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 
 จดักจิกรรมพบปะนักลงทุนสถำบนัในประเทศ เพื่อชี้แจง สื่อสำร และสร้ำงควำมเขำ้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบักำร

ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกผูถ้อืหุน้ตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อโดยตรงทีห่น่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ ผ่ำนช่องทำงดงัต่อไปนี้ 

ทีอ่ยู่ 1200 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
โทรศพัท ์ 0-2836-1000 
อเีมล investorrelations@mkrestaurantgroup.com 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. องคป์ระกอบ คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ และการแต่งตัง้ 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ควรไม่เกนิ 12 คน สุดแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก ำหนด
เป็นครัง้ครำว และในจ ำนวนนี้ตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยครึง่หนึ่งของกรรมกำรทีม่อียู่ 

1.2. กรรมกำรจะต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดั และไม่มี
ลกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผู้
ถอืหุน้ตำมกฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

1.3. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหก้รรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทัอย่ำงรอบคอบ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรแต่ละคนไป
ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวมไม่เกนิ 4 บรษิทั ทัง้นี้ เน่ืองจำกประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป  

1.4. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จดัให้มเีลขำนุกำรบรษิัทฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ควรทรำบ และปฏบิตัหิน้ำทีดู่แลกจิกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้นี้ต้องมวีุฒกิำรศกึษำจบปรญิญำตรทีำงดำ้นกฎหมำยหรอืบญัช ี
หรอืไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำร 

1.5. คณะกรรมกำรสำมำรถตัง้คณะอนุกรรมกำรได้อย่ำงไม่จ ำกัดตำมควำมจ ำเป็น  เพื่อช่วยกลัน่กรองและ
ควบคุมดแูลงำนดำ้นต่ำงๆ 

1.6. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรมคีวำมโปร่งใสและชดัเจนโดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผูเ้ริม่ต้นกำรสรรหำ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทัฯ พรอ้มประวตัอิย่ำงเพยีงพอส ำหรบักำรคดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้ คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรร
หำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน เสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
ลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรต่อไป 

1.7. มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทุกรำยผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

mailto:investorrelations@mkrestaurantgroup.com


 

1.8. กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัฟังกำรบรรยำยสรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯ ภำยในเวลำ 3 เดอืนนบัจำกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

1.9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำร
และจ ำนวนบรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้นี้ ตอ้งผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1.10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลใหม่ๆ ใหก้รรมกำรใหม่รบัทรำบผ่ำน
ทำงคู่มอืกรรมกำรบรษิัทฯ และให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำเยี่ยมชมกจิกำร เพื่อให้เขำ้ใจกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

2. บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
ประธำนกรรมกำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัดงันี้ 
2.1. พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และดแูลใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง 

ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถตดัสนิใจไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
2.2. เป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.2.1. ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย 
2.2.2. จดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ทุกคนอภปิรำย แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ได้

อย่ำงเตม็ที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยอย่ำงครบถว้น 
2.2.3. สรุปมตทิีป่ระชุมและสิง่ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชดัเจน 
2.2.4. ก ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไม่มกีรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ำจำกฝ่ำยจดักำร 

2.3. ก ำกบั ตดิตำม และดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

2.4. เป็นผูน้ ำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย โดยจัดสรรเวลำให้
เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดูแลใหม้กีำรตอบขอ้ซกัถำม
ของผูถ้อืหุน้อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

2.5. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ 
2.6. เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กบัฝ่ำยจดักำร และสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

ฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิทัฯ 
2.7. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2.8. ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม 
2.9. ก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และกรรมกำร

บรษิทัฯ แต่ละคน เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล 
3. การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรือ่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส ำคญัที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอย่ ำง
รอบคอบและมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึพจิำรณำตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 
3.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอสิระ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมคีวำมรู้

ดำ้นบญัช/ีกำรเงนิ และต้องมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ



 

ไทย และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน ระบบ
รำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมถงึกำรพจิำรณำคดัเลอืกและแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

3.2. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน  โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้
ประธำนและกรรมกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรบรษิทัฯ ที่ไม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง และประธำน
ของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ ทัง้นี้ ประธำน
กรรมกำรบรษิัทฯ ไม่ควรเป็นกรรมกำรหรอืประธำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการได้รบัเอกสารข้อมูลต่างๆ  
4.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และ

ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหก้รรมกำรแต่ละคนรบัทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว  
4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้รบัขอ้มูลสำรสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบักำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร

บรษิทัฯ มหีน้ำทีจ่ดัท ำหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้
ร่วมประชุม เวน้แต่เป็นกำรเรยีกประชุมเร่งด่วน 

4.3. ประธำนกรรมกำรเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม โดยกำรปรกึษำหำรอืกบัประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุม โดยก ำหนดใหเ้ลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำทีร่วบรวมกำรน ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 

4.4. กรรมกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีในแต่ละวำระกำรประชุมจะตอ้งงดออกเสยีง หรอืงดใหค้วำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส ำหรบั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดทีก่รรมกำรมสี่วนไดเ้สยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมอืให้
กรรมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อรบัทรำบและเชญิกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยี
ออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ  

4.5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่บนัทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทนัเวลำ และตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุมและควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิ 

4.6. เปิดโอกำสใหก้รรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรประชุมกนัเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบั
กำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมดว้ย 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่อำจก ำหนดค่ำตอบแทนใหต้นเองได ้เน่ืองจำกเป็นกำรขดักนั
ของผลประโยชน์ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจงึต้องด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้กรรมกำรเห็นชอบ จำกนัน้จึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนที่
คณะกรรมกำรไดท้ ำไวต่้อไป 
5.1. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน มหีน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

เกี่ยวกบัค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ในด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำง และ
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม  เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลกำร
ด ำเนินงำน อยู่ในระดบัทีส่ำมำรถจูงใจและรกัษำกรรมกำรทีม่คีุณภำพไวไ้ดห้รอืเทยีบเคยีงไดใ้นอุตสำหกรรม
เดยีวกนั มโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบค่ำตอบแทนทีม่คีวำมชดัเจน โปร่งใส ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ 



 

5.2. ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทุกปี โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำ  โดยก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 

5.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเกีย่วกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตุผลไว้
ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
6.1 บริษัทฯ จดัให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็น

ประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 2 แบบ คอื กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง เพื่อน ำมำพัฒนำคุณภำพและเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ทัง้นี้ กำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย บรษิทัฯ จะใชแ้นวทำงตำมกำรประเมนิที่
เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

6.2 คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของบริษัทฯ 
ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะน ำขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชใ้นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
7.1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำร จดัท ำแผนในกำรทดแทน

ต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับรหิำรและต ำแหน่งในสำยงำนหลกั 
7.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถงึแผนกำรพฒันำและ

สบืทอดงำน เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีต่่อเนื่องถงึผูส้บืทอดงำนในกรณีทีต่นไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 
7.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบตำมควำม

เหมำะสม 
8. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

8.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี

8.2. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะได้รบักำรพฒันำควำมรู้จำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง โดย
มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

กรรมการบริษทัฯ  
กำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตัง้กรรมกำรตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ทัง้นี้ บุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีุณสมบตัคิรบตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำร



 

ตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิ่นฐำนอยู่ใน
รำชอำณำจกัร โดยใหค้ณะกรรมกำรเลอืกตัง้ประธำนกรรมกำรและอำจเลอืกรองประธำนกรรมกำร ตำมทีเ่หน็สมควรได ้โดย
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำรโดยใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปนี้ 
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ใหใ้ชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลที่

ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไดไ้ม่เกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้ 
3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้นี้ ส ำหรบักำรพน้จำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งลำออกจำก
ต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดย
จ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรทีจ่ะต้องออกในวำระนี้อำจเลอืกเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตั ิ
หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก โดย
ในกรณีดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชน
จ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน 
บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งั เหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน 
โดยมตขิองคณะกรรมกำรดงักล่ำวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัหำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของ
บรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรอืเขำ้เป็น
กรรมกำรในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหำชนอื่นซึง่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำร
ของบรษิัทฯ เว้นแต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นทรำบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่
ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บรษิัทฯ ท ำขึน้ หรอืถือหุ้น หุ้นกู้ เพิม่ขึน้หรอืลดลงใน
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

กรรมการอิสระ  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำม
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และจ ำนวนของกรรมกำรอสิระจะตอ้งมอีย่ำงน้อย 3 คน หรอือย่ำงน้อย 1 ใน 3 แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
กรรมกำรอสิระตอ้งไม่มธีุรกจิ หรอืสว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน หรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ อนัอำจมผีลกระทบต่อ
กำรตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีุณสมบตัดิงันี้ 



 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถอืหุน้ของผู้ที่เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำย
นัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้เป็นกรรมกำร
อสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของสว่นรำชกำร
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ มำรดำ คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร กำรเช่ำ
หรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำรหรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ย
กำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล
ใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวธิกีำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึ้นในระหว่ำง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมผีู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

6. ไม่ เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืน



 

ประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพ
อย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กรรมกำรอสิระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำรตดัสนิใจในรปูแบบ
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีทีไ่ดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำร
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกนิมลูค่ำทีก่ ำหนดตำมขอ้  4 หรอืขอ้  6 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนัใหไ้ด้ หำกเหน็ว่ำ
กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลู
ต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำวแลว้ ดงันี้ 

ก. ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีทีท่ ำให้บุคคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

ข. เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 
ค. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

ผูบ้ริหาร 
ส ำหรบักำรคดัเลอืกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและ
แต่งตัง้ ส ำหรบักำรคดัเลอืกกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ขึน้ไป ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

 


