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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยมี
เป้าหมายในการเป็นองคก์รธุรกิจชัน้น าที่ประสบความส าเร็จสามารถสรา้งมลูค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน  
ไดเ้สีย เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา
บุคลากรทุกระดับใหม้ีส  านึกในหนา้ที่ความรบัผิดชอบและปฏิบัติหนา้ที่ของตนดว้ยความถึงพรอ้มซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรม บริษัทเชื่อมั่นว่าการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความส าเรจ็
สูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึ งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและ 
บรษิัทย่อย  

ดังนั้น บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายใตแ้นวทางหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะ เบี ยน  (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบรษิัทย่อย ยึดถือและปฏิบตัิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม และ
สอดคลอ้งกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โปร่งใส และสรา้งความ
เชื่อมั่นต่อนกัลงทนุ โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคัญในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรพัย์
และเจา้ของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจาก
บริษัท สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส  าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทมีพนัธกิจในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมที่เพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาในการศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวันประชุม นอกจากนี ้บริษัทจะน าขอ้มูล
ดงักลา่วเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 



   

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ฉบบัปรบัปรุง 2564  หนา้ที่ 2 จาก 13 
  

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับ
หนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะใชส้ถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่
จดัการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(4) ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถามได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วผ่านทางเว็บไซตข์อง
บริษัทในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ  

(5) บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัผล
การลงคะแนน 

(6) ภายหลังการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้นในสาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทกึประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะที่ส  าคญัไวใ้นรายงาน
การประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้ อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ 
รายย่อย ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ที่มิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาติไทยหรือต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อน
เริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการใชส้ิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ตอ้งลงมติ  
ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว ้รวมทัง้จะมิใหผู้บ้ริหารเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ลว่งหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัซึ่งผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

(2) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่เก่ียวขอ้งต่อบริษัท ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานสว่นไดเ้สียที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด และบรษิัทยงัไดก้ าหนดใหก้รรมการแจง้การมี
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ส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุใด ๆ อย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาในวาระที่เก่ียวขอ้งในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท
และบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
ที่อาจเกิดขึน้ ทั้งนี ้หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าท ารายการ หา้มมิใหก้รรมการท่านนั้น 
มีสว่นรว่มในการพิจารณาและอนมุตัิในเรื่องดงักลา่ว   

(4) บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและปอ้งกนัการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใช ้โดยหา้มบคุคลหรือ
หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง ในกรณีที่  
บคุคลใดเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวหรือน าขอ้มลูนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกระท ารายการที่อาจ
เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้บริษัทยังได้
ก าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ที่จัดส่งรายงาน
ดงักลา่วใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

(5) ในการเขา้ท ารายการระหว่างกันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทจะปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และ
พนักงานของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้  โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท บรษิัทไดค้ านึงถึงสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี  ้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลการ
ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  
ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้  
น าเสนอผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยาว รวมถึงใหค้วามส าคญั
ต่อการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ 
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เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงาน 
ทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที่มีความรูค้วามสามารถสูงใหค้งอยู่ กับ
บริษัทเพื่อพฒันาองคก์รต่อไป ตลอดจนมีการน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัมา
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท  รวมทั้งปลูกฝังให้
พนกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บริษัทยงั
มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ี
ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังานอยู่เสมอ  

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 
และคัดเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
ของบริษัท รวมถึงบริษัทยงัไดจ้ัดท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญา
ทุกฝ่าย จดัใหม้ีระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาอย่าง
ครบถว้น และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
โดยบริษัทซือ้สินคา้จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ และปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อย่าง
เครง่ครดั ไม่เรียก/รบั/จ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ 
รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากที่สดุ 
เพื่อมุ่งเนน้การสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้ บริษัทยงัค านึงถึง
สขุลกัษณะและอนามยัของลกูคา้ในการบรโิภคสินคา้ของบรษิัท และการใหข้อ้มลูเก่ียวกับ
สินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า  รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัท
สามารถแจง้ปัญหาสินคา้หรือการใหบ้ริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะไดป้้องกัน และ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็นส าคัญ รวมทัง้การช าระคืน
เงินตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

: บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความส าคญักบัความปลอดภยัต่อคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนและสงัคม ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่าง
คุม้ค่าและยั่งยืน เน้นการสรา้งวัฒนธรรมและจิตส านึกใหแ้ก่พนักงานของบริษัทในการ
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รบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนกังาน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นการสรา้งสรรคช์มุชนและสงัคม และรกัษาไวซ้ึ่งสิ่งแวดลอ้ม 

สิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยการ
ปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และ
ไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งแยกในเรื่องของเชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 
การศึกษา สภาวะทางรา่งกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบรษิัทเขา้
ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคาม
ทางเพศ เป็นตน้  

ทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

: บริษัทเคารพต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบริษัทใหค้วามส าคัญกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา รวมทั้ง
รณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู ้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้น  เพื่อสร้างความ
ตระหนักและปลูกจิตส านึกในการเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและ
กฎหมาย 

การต่อต้านการ
ทุจริตคอรรั์ปชัน 

 บริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ โดยยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัที่ใชบ้งัคบัในประเทศไทย ซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน
ของบริษัทตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชันของบริษัทอย่าง
เคร่งครดั ตลอดจนไม่มีส่วนรว่มในการคอรร์ปัชนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยบริษัทจะไม่
สนบัสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาผลประโยชนห์รือความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจอนัมิชอบดว้ยกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี ้บริษัทยงั
ก าหนดใหม้ีการประเมินและบริหารความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชนั การก ากับดแูลและควบคมุ
ภายในเพื่อป้องกันการคอรร์ัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 
ความไม่ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท ผ่าน
ช่องทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต โดยบริษัทจะ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสกระท าผิดและการทุจริตดว้ยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
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เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลกัฐานที่สามารถใชย้ืนยนัหรือโตแ้ยง้กับขอ้มลูที่ไดร้บั รวมทั้งจะด าเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือ
ด าเนินคดีทางกฎหมายกับผูก้ระท าผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุจริต ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับริษัทจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฎิบตัิงานเท่านัน้หรือเป็นการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ให้
ความคุม้ครองแก่บุคคลที่ไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ใหค้วามร่วมมือหรือ 
ความช่วยเหลือในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษิัททราบถึงการมีสว่นไดส้ว่นเสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 

(2) คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และ
ทนัเวลา ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
บริษัทซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(3) บรษิัทจะจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุ
หรือผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มลูของ
บริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ นักวิเคราะหห์ลักทรัพย ์บริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ และหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทยังใหค้วามส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผู้้ถือหุน้ไดร้บั
ข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงใหท้ันสมัย 
อยู่เสมอ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน ์พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบริษัท
และผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท 
กฎบตัรต่าง ๆ เป็นตน้  

(4) บริษัทใหค้วามส าคญัต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ และจะ
จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีใน
รายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนับสนุนใหม้ีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  
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(5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการ
ท าหนา้ที่ รวมทัง้การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิัทและบรษิัทย่อย (หากมี) ดว้ย 

(6) บรษิัทจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

(7) บริษัทใหค้วามส าคญัในการรกัษาสารสนเทศที่เป็นความลบัของลกูคา้อย่างจริงจังและสม ่าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดงักล่าวมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวขอ้งกับข้อมูล 
ที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้น  ๆ จะถือว่าเขา้ข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 
อันอาจมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลภายนอกนั้น ๆ จะต้องท าสัญญา 
เก็บรกัษาขอ้มลูความลบั (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษิัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

(8) บรษิัทจะจดัใหม้ีรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยง 
และนโยบายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้
ประโยชนใ์หก้ับบริษัทโดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาท
ส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนที่ วางไว ้รวมถึงมี
จ านวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการก ากับดแูลธุรกิจของบรษิัท กล่าวคือ มีจ านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 
คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบดว้ยสดัสว่นกรรมการบรษิัทที่เป็นผูบ้รหิาร (Executive Directors) และ
กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) ที่สะทอ้นอ านาจถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นจ านวนอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัท 
ทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน อันจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  



   

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ฉบบัปรบัปรุง 2564  หนา้ที่ 8 จาก 13 
  

1.3 คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนบัสนนุ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และค าสั่งใด ๆ 
รวมทัง้เปา้หมายที่ก าหนดไวภ้ายใตก้รอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อท าหนา้ที่ช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการก ากับดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท
เป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถือ 

(3) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ประกอบดว้ย
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน อย่างนอ้ย 3 คน เพื่อท าหนา้ที่
สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการพัฒนาผูบ้ริหารของบริษัท  ตลอดจนพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืนของบรษิัท 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3 คน เพื่อช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากับ
ดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม 

1.4 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหค้ าแนะน าในเรื่องขอ้ก าหนด
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษิัท 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนด
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์และแผนงานที่ส  าคญัส าหรบัการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากับดแูล
ใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามวิสยัทัศน ์พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่ก าหนด เพื่อประโยชน ์
ระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน  
ก็ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนใหม้ีการทบทวนวิสยัทศัน ์พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง  
กลยทุธ ์และแผนงานที่ส  าคญัดงักลา่ว เป็นประจ าทกุปี ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการปรากฏตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท 
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2.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัินโยบายดงักล่าว รวมทัง้จดัท าคู่มือการก ากับดแูลกิจการเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดใหม้ีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจ าทกุปี 

2.2 หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทไดก้ าหนดขอ้พงึปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หนี ้

(ง) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

ทัง้นี ้ใหบ้รษิัทประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 

2.3 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มีเหตผุล
และเป็นอิสระภายใตก้รอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ  
เก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้ริษัททราบ และตอ้งไม่ 
เขา้รว่มการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่สอดคลอ้งกบั
กฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งจะ
เปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.4 การควบคมุภายใน 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับริหารและ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ  
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เพื่อท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว ้

2.5 การบรหิารความเสี่ยง 

บริษัทไดจ้ัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายดา้นการบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผูส้อบบัญชีมาประชุม
รว่มกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  

3. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

3.1 ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

3.2 มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

3.3 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ  
การประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเ้พียงพอที่  
ฝ่ายจัดการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มูลสนับสนุน และเปิดโอกาสใหก้รรมการซักถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ควบคมุประเด็นการ อภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ  

3.4 ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ขอ้บังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม เปิดโอกาสให้  
ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้  

3.5 สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท  

3.6 สื่อสารขอ้มลูส  าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

3.7 ก ากับดแูลและติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  และเป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 
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3.8 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมถึงคณะกรรมการ  และ
ฝ่ายจดัการ 

4. การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ส  าคญัในการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง กลยุทธ ์
และแผนงานที่ส  าคญัส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงก ากบัดแูลใหผู้บ้รหิารด าเนินการตามนโยบาย วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ ทิศทาง กลยทุธ ์และแผนงานที่ก าหนด รวมทัง้ตอ้งวินิจฉยั แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจออกเสียงลงมติใน
เรื่องส าคญั ดงันัน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทภายใตก้ารน าของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
สามารถก าหนดนโยบายและก ากับดแูลการด าเนินงานของผูบ้รหิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึง
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และตอ้งไม่
เป็นบุคุคลเดียวกนั 

5. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

5.1 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการบรษิัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่  
อีกได ้

5.2 กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกนัไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

6.  การประชุมคณะกรรมการ 

6.1 คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทั้งปีและแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนรบัทราบ
เพื่อจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มประชมุ 

6.2 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม 
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชดัเจนลว่งหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการ  
ทกุท่านลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วม
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และจะจัดใหม้ีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสาร  
ที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและ  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจที่ถกูตอ้งและทนัเวลา 
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6.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุ  
ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

6.4 ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง 
โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

7.  การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน 

7.1 กรรมการไม่ควรไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท 
ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งในบริษัทดังกล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการของบริษัท และตอ้งไม่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.2 ในกรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นนอกกลุม่
บรษิัท จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน 

7.3 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทสามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทในกลุม่ได ้ 

8. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงความเพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผูบ้ริหาร และโบนสัประจ าปี
ของกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารรวมกันจะตอ้งไม่เป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารโดยเฉลี่ย
ของบรษิัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

9.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.1 บริษัทก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทัง้แบบรายคณะและ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีการก าหนดหัวข้อที่ชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว และรวบรวมความเห็น
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมใน
รายงานประจ าปี 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล
เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 



   

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ฉบบัปรบัปรุง 2564  หนา้ที่ 13 จาก 13 
  

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

10.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู ้แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบริษัท 
เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบริษัท 
หรือใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้

10.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูที่เป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

10.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนด
ช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อพัฒนา
ผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได  ้

ทัง้นี ้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

                                                                                              -  บวร วงศส์ินอดุม - 

(นายบวร วงศส์ินอดุม) 
    ประธานกรรมการ 

                                                                                   บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 


