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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทแบง่ออกเป็น 5 หมวด ครอบคลมุหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้ 

1.  สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ประเภทบคุคลธรรมดา
และสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือใช้สิทธิของตนตามสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อาทิ การซือ้ ขาย หรือโอนหุ้น 
การมีสว่นแบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ ไม่วา่จะผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์
ของบริษัท หรือช่องทางอ่ืนๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี การใช้สิทธิลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การลดทนุหรือ
เพิ่มทุน การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมติัรายการพิเศษ ตลอดจนการซกัถามหรือแสดง
ความเหน็ในเร่ืองท่ีคณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

1.1 การประชมุผู้ ถือหุ้น 

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีภายใน 120 วนันับจากวนัปิดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนท่ีเรียกว่า การประชุมวิสามญั ซึ่งบริษัทจะจดัประชุมเพิ่มตามความจําเป็นและเหมาะสม โดย
บริษัทได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือทําหน้าท่ีเรียกและจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายหรือขออาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น
สกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงตลอดการประชมุ รวมถงึการจดัให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปีในวาระการพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัททกุครัง้ นอกจากนี ้หากในการประชมุมีวาระเก่ียวกบัธุรกรรมท่ี
ซบัซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจดัให้มีท่ีปรึกษา หรือผู้ ชํานาญการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ รวมถึง
การตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น 

การสง่หนงัสือเชิญประชมุและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของ
บริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยหนงัสือเชิญประชมุจะระบสุถานท่ี วนั และเวลาประชมุ วาระ
การประชุม ข้อมลูประกอบ วตัถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วนั ตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะไม่มี
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัภายใต้วาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ถกูระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ เว้น
แต่กรณีจําเป็นเร่งด่วนท่ีทราบภายหลงัการออกหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุฉบบัภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  
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นอกจากนัน้ บริษัทจะนําหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบวาระการประชมุเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ และประกาศลงหนงัสือพิมพ์ถงึการเรียกประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั
ก่อนวนัประชมุ 

1.2 การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา
ก่อนการพิจารณาวาระสดุท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดแูลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตลอดการ
ประชมุ 

การมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน 

เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจะระบุรายละเอียดของเอกสารและหลกัฐานท่ีใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ตลอดจน
จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญ
ประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน และจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตา่งๆ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนในการมอบฉนัทะบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

การดําเนินการระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ก่อนเร่ิมการประชมุ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และจะแจ้งให้ท่ี
ประชมุรับทราบถึงหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน สทิธิการออกเสียงคงคะแนนตามแตล่ะประเภท
ของหุ้น และเม่ือมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระการประชมุแล้ว ประธานท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามคําถามเก่ียวกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทียมกนั โดยจะตอบคําถามอย่างตรงประเด็นและให้เวลาอภิปรายอย่าง
เหมาะสม สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1.3 การจดัทํารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทําขึน้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
ทัง้นี ้ในรายงานการประชมุจะบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ การชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดําเนินการประชมุ รายละเอียดมติท่ีประชุม พร้อมทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทกุวาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ข้อซกัถาม และการตอบข้อ
ซกัถามท่ีเป็นสาระสําคญัและเก่ียวข้องกบัการประชมุในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระในการประชมุผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และจะจดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั 
รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
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2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็น
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ กลุม่บริษัทจงึได้กําหนดแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะแจ้งกําหนดการประชมุพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารแนบวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนันดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ก่อนการประชมุจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุและการใช้สทิธิออกเสียง ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบ 
โดยรายละเอียดเป็นไปตาม “สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น” 

2.2 การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นการ
ลว่งหน้า โดยผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท สามารถเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด โดยบริษัทจะได้นําหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผา่น
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์  

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กลุม่บริษัทจึงได้กําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
ดงันี ้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เก่ียวกับหน้าท่ีในการรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ จะต้อง
จัดทําและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานุการบริษัทในวนัเดียวกันกับวนัท่ีส่งรายงานต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. 

3. บริษัทและบริษัทย่อย จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีจําเป็นเท่านัน้ และจดัระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูภายใน โดยเจ้าของข้อมลูต้องกําชบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทัว่ถงึกนัผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 
ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทราบข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผย และมีความสําคญัซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท บุคคลท่ีล่วงรู้ข้อมลูภายในดงักล่าวต้องละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่ประชาชนแล้ว 

หากผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืนข้อกําหนดในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในดงักล่าว 
นอกจากจะมีโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ยงัถือว่าได้กระทําผิดข้อบงัคบัการทํางานของกลุ่ม
บริษัทและมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยัขึน้กบัลกัษณะแห่งความผิด ความหนกัเบาของการกระทําผิด หรือตามความ
ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพกังาน การเลิกจ้างโดยจ่าย
คา่ชดเชย จนถงึการเลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย 

2.3 การมีสว่นได้เสียของกรรมการ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองนัน้  

นอกจากนัน้ นโยบายรายการระหว่างกัน ยังกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
จดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียของตนหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพ่ือให้บริษัทมีข้อมลูสําหรับใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมถึงให้หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และกําหนดไว้อีกด้วยว่าผู้ มีส่วนได้เสียกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่สามารถเป็น
ผู้อนมุติัหรือออกเสียงลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสียและให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม 
โดยได้ดูแลให้ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชน และสงัคม ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทเช่ือว่าความสมัพันธ์อันดีกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสําคญัต่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนและความสําเร็จในระยะยาวของกลุม่บริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้
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3.1 ผู้ ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพ่ือพัฒนากิจการให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยจะบริหารจัดการปัจจัยความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองและเทา่เทียมกนั ด้วยผลการดําเนินงานท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ  

3.2 พนกังาน 

กลุ่มบริษัทเช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าย่ิงในการดําเนินธุรกิจ จึงให้
ความสําคญัตัง้แต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคดัสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์กับลกัษณะงาน 
การเจริญเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริษัท ในด้านการดูแลพนักงาน กลุ่มบริษัทจะให้ความรู้และพัฒนาทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพตลอดระยะเวลาการทํางานกับกลุ่มบริษัท และจะปฏิบติักับ
พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม พิจารณาผลตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เคารพสิทธิของ
พนักงานตามสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากล ตามกฏหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทยงัให้
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
พนกังาน และการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี  

3.3 ลกูค้า 

กลุม่บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า ด้วยการให้บริการและผลิตสนิค้าท่ีได้
คณุภาพ ตรงตามความต้องการของลกูค้า ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ มาตรฐานท่ีลกูค้า
กําหนด และมาตรฐานภายในของกลุ่มบริษัท ส่งมอบสินค้าตรงตามกําหนดเวลา และรับประกันผลงานภายหลงัการส่งมอบ
สนิค้า ซึง่ทกุปัจจยัเป็นสว่นประกอบสําคญัในการสร้างช่ือเสียงให้กบักลุม่บริษัทและได้รับการยอมรับจากลกูค้ามาอยา่งยาวนาน    

กลุ่มบริษัทยงัให้ความสําคญักบัความคิดเห็น ข้อแนะนํา ข้อร้องเรียนจากลกูค้า และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการทํางานในอดีตมาทบทวนเพ่ือพฒันากระบวนการทํางานและยกระดบัมาตรฐานการบริการหรือคณุภาพสินค้าของกลุ่ม
บริษัทอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุในการรับบริการจากกลุม่บริษัท 

3.4 คูค้่า 

กลุ่มบริษัทเช่ือว่าคู่ค้าเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยจะยึดหลกัการปฏิบติัท่ี
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทกุราย การติดต่อธุรกิจกบัคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองผ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะ
ปฏิบติัตอ่คูค้่าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของกลุม่บริษัท 

3.5 คูแ่ข่งทางการค้า 

กลุ่มบริษัทจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าท่ีดี โดยจะเน้นการ
แข่งขันท่ีสจุริต ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลบัของคู่แข่งด้วย
วิธีการไมเ่หมาะสม กลุม่บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพด้วยความซ่ือตรง 
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3.6 เจ้าหนี ้

กลุ่มบริษัทสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนี ้ด้วยการปฏิบติัตามเง่ือนไขและสญัญาท่ีทําไว้กบัเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด ชําระหนีอ้ย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา หากเป็นการกู้ ยืมจะไม่นําเงินท่ีกู้ ยืมมาไปใช้ในทางท่ีขดัต่อวตัถปุระสงค์การ
กู้ ยืม นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทจะไมป่กปิดข้อมลูหรือข้อเทจ็จริงอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

3.7 สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชุมชนและสงัคมตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน โดยกลุม่บริษัทวา่จ้างแรงงานสว่นใหญ่เป็นคนในพืน้ท่ีท่ีกิจการของกลุม่บริษัทตัง้อยู ่สง่ผลให้เกิดกระแสเงินหมนุเวียนท่ีจะ
นําไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสงัคม นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากการมี
รายได้เป็นเงินตราตา่งประเทศ อีกทัง้กลุม่บริษัทมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีอีกด้วย  

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้การปฏิบติังานต้องคํานึงถึงการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมในทกุกระบวนการ โดยบริษัท
ได้นําระบบการจดัการด้านคณุภาพมาตรฐานและการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการปฏิบติังาน ทําให้
บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมขององค์กรและชมุชน และกําหนดให้ปฏิบติัตามกฎหมายสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

 
การแจ้งเร่ืองร้องเรียน  

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นปัญหา ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการ
บริษัทได้ทาง Email ของเลขานกุารบริษัท หรือทางไปรษณีย์ไปยงัเลขานกุารบริษัทตามท่ีอยู่ของบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทจะ
รวบรวมข้อร้องเรียนเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการตอ่ไป ทัง้นี ้ผู้ ร้องเรียนสามารถมัน่ใจได้วา่บริษัทจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้
เป็นความลบั  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 การเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทซึง่เปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท โดยบริษัทเช่ือว่าเว็บไซต์ของบริษัทเป็นแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับนักลงทุน โดยเนือ้หาจะประกอบด้วยราคา
หลกัทรัพย์ล่าสดุ ข้อมลูทางการเงิน หนงัสือเชิญประชมุ งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด เช่น รายงานประจําปี เอกสาร
นําเสนอของบริษัท เป็นต้น 

4.2 การรายงานของคณะกรรมการทัง้ท่ีเป็นการเงินและไมใ่ช่การเงิน 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นข้อมลูทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั รวมทัง้จดัทําและ
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ําเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัท
จะต้องจดัทําขึน้อยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถกูต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาท่ีกระชบัและเข้าใจง่าย 
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4.3 การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัตอ่สาธารณชน  

บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทต่อสาธารณชน อาทิ วตัถปุระสงค์ ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง รายช่ือและข้อมลูการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และคณะผู้บริหาร นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน รายงาน
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเปิดเผยในรายงานประจําปีเก่ียวกบัจํานวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชดุย่อยแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนประวติัของคณะกรรมการและผู้บริหาร หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท ข้อมลูท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลูตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง งบการเงิน และรายงานประจําปี เพ่ือให้
นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ ผ่านช่องทางและ
ส่ือการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อยขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีกลัน่กรองและศึกษาแนวทางในการ
บริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพ่ือกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ถกูต้อง และโปร่งใสเป็นไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการแต่ละชดุ วาระการดํารงตําแหน่ง รวมไป
ถึงอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพ่ือเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี  

5.2 การประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําปี เพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอปุสรรคในการดําเนินงานระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้นํามาแก้ไขและ
เพิ่มเติมประสทิธิภาพการทํางาน โดยการประเมินได้พิจารณาจากปัจจยัด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบติักรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 
7) การประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนมุติัตอ่ไป 

5.3 เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ดงันี ้

1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของ

บริษัท 
 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

 


