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คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการและเช่ือม่ันว่าระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ในการน าบริษัทฯ ไปสู่ความม่ันคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลัก
ของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกันรวมถึงค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 และ  http://www.cgholdings.co.th/  เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบัน นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
1.1) คณะกรรมการบรษิัท จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิข้ันพื้นฐานดังนี้ 

(1) ไมมี่ข้อจ ากัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุท าให้บริษัทฯ มีจ านวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายทั้งหมด 

(2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
(3) สิทธิในการเสนอช่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอิสระ 
(4) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ  
(5) สิทธิในส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 
(6) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ 

 เสนอช่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
 แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
 การจัดสรรเงินปันผล 
 การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 
 การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
 การอนุมัติรายการพิเศษ 
 เรื่องอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม 
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบ
อ านาจ ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพี ยงพอและ
ทันเวลา 

http://www.cgholdings.co.th/
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1.3) บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และ
เวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด 

1.4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่ส าคัญ เช่น การ
ท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น  

1.5) ก าหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช้ีแจง
หรือตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น 

1.6) ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งค าถามขอ
ค าอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

1.7) ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมข้ันตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ         
จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่ง
เอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 

1.8) ก าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุม
ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจ าปีได้ที่ เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  

1.9) ก าหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้ นมีหลายรายการ และให้บันทึกค าถามค าตอบและ                   
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึก
รายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย 

1.10) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ  

1.11) ก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้
ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

1.12) ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ          
ตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได ้

 
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้ 
(1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ

บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้         
ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดท าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

(2) คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ข้ึนไปก่อนวันประชุม   
ผู้ถือหุ้น 
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(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  3 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก 
ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนท าให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได ้

(5) คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

(6) ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติและจ านวนการถือหุ้นของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(7) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 
(8) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนมีและมีความ

เท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ  
(9) ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
(10) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่ 
(11) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
(12) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่

เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง 
2.2) นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มิชอบ 

(1) ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

(3) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทร่วม* ภายใน 14 วัน 
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  

(4) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก าหนด
บทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย 

2.3) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจะดูแลให้การท ารายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อน
การพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2557  
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ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใต้ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  

2.4) นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
(1) มาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความโปร่งใสในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง ได้
ก าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ และพิจารณาจากเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่ เกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนบริษัทฯ 
จะจัดให้มีผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
เพื่อน าไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว 

นอกจากนั้น ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จะด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯตลอดจนรวมถึง
มาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

(2) นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมี
เงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายใน
การท ารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดข้ึนกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งก าหนดราคาและ
เงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณการ
เข้าท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มข้ึน
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่าง
จากเดิม ฝ่ายตรวจสอบและก ากับดูแลจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
ดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ส าหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่าง
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กันอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น 
 ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท
หลักทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดต่อไป 

3)  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม           

ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความ        
เท่าเทียมกันดังนี้ 
3.1) นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย 

บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการปรับพื้นที่การท างานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความ
แออัดในสถานที่ท างาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและ
พัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมออีกทั้งบริษัทฯ ได้ท าประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยทุกคน 

3.2) นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยน าระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม  

3.3) การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งข้ึน เงินของกองทุนมาจากเงินที่

ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม”และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจาก
ลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง  ท างานให้กับนายจ้างนานๆ          
โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงานบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) กับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี 
จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  

3.4) นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ 

ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนต าแหน่งพนักงานด้วยความ
สุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ท าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
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3.5) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ   

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) 

(2) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ 
และชาติตระกูล 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการท างาน ฉบับน าส่ง     
กรมสวัสดิการและแรงงานสังคม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

3.6) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ 
โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

3.7) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ท าไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสีย

ต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ 

3.8) นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า 
บริษัทฯ จะด าเนินการให้การจัดหาสินค้า และบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  และมุ่งหมายที่จะพัฒนา

และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่
คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการ
จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการดังนี้ 

(1) มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
(2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
(3) จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม 
(4) จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน

และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา 
3.9) นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 

บริษัทฯ ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือ
การซื้อสินค้าและบริการ ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการช าระค่าซื้อสินค้าและ
บริการ 

3.10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
(1) บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกับสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด 

(2) บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมาย     
ที่เก่ียวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่ท าข้ึน 
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เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ 
ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้ 

(3) ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

(4) การน าผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

3.11) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปช่ัน) เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  

เพื่อให้ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) (“CGH”) และบริษัทย่อย มีความตระหนัก และ     
ให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
อันเป็นหลักการส าคัญ ที่บริษัทยึดม่ันในการประกอบธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี อันน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีนโยบาย ดังนี้     
(1) ค านิยาม ว่าด้วยนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา 
มอบให้ ค าม่ัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
กระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัท
โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้  
(2) นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

2.1  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
ที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ         
และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2.2  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม                   
เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก        
ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 

2.3  ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
ยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 

2.4  จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล 

2.5  จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ 
หรือร้องเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

2.6  ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของก านัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การเลี้ยงรับรอง 
หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ ากัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย          
ในประเทศที่เก่ียวข้อง 
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2.7  ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระท าไปเพื่ออ านวยความสะดวกหรือ         
เพื่อความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2.8  ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและข้ันตอน
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.9  ก าหนดให้การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 

2.10  จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอ่ืนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติ และเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งจัดข้ึนโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลอ่ืนๆ 

(3) หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
3.1  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3.2  พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ 
และ / หรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

3.3  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปช่ันที่เก่ียวข้องกับ 
บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปช่ัน   

3.4  ผู้ที่กระท าคอร์รัปช่ัน หรือผู้สนับสนุน ถือว่าเป็นการกระท าผิดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ  โดยจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และรวมถึงอาจได้รับ
โทษ อย่างหนึ่ง อย่างใดนอกเหนือจะระเบียบของบริษัทฯ หากนัยของการกระท านั้น ๆ กฎหมาย
ก าหนดเป็นความผิดเป็นการเฉพาะ ทั้งทางอาญา และทางแพ่ง 

3.5  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หรือมีนิติสัมพันธ์ในทางการค้า หรือธุรกิจกับบริษัทฯ หรือการด าเนินการใดๆ          
เพื่อการค้าที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯในการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
นี้ 

3.6  บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันว่าคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ       
ท าธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย     
ทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาองค์กรโดยความยั่งยืน 

(4) การสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมตามนโยบายฉบับนี้ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดย

มุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ด้วยมีช่องทางการสื่อสาร/สอบถามกรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ 
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หน่วยงานที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยการรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอ
ภาค โปร่งใส ใส่ใจ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม และ       
การรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลัง
การสอบสวน  

(5) การทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยง 
ก าหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(6) การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระท าผิด 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับ

ดูแลกิจการตามจริยธรรมธุรกิจบริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคัญในการรับฟังการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลใน
องค์กรหรือจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับ       
บริษัทฯ ได้ 

ก. การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระท าผิด 
ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าที่ต้องสงสัยว่าเป็น
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียน 
โดยส่งรายละเอียดเบาะแสหรือหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในช่องทาง
การติดต่อดังนี้ 
 ส านักเลขานุการบริษัท อีเมลล์: CompanySec@cgholdings.co.th                  

โทรศัพท์: 0-2256-7999 ต่อ 1707 
 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีเมลล์: nataporn@cgholdings.co.th                     

โทรศัพท์: 0-2256-7999 ต่อ 1706 
 ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์มายัง  

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ช้ัน 20 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

ข. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนทุกท่านจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดยข้อมูลที่ได้รับจะ    

ถือเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน
หากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะ
เปิดเผยตนเองได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการให้ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเก่ียว ข้องกับกระบวนการ
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่ เก่ียวข้องเป็นความลับ หากมีความ

mailto:CompanySec@cgholdings.co.th
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จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับข้อร้องเรียนบุคคลเหล่านี้ต้องด าเนินการโดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริงและมีความชัดเจน เพียงพอ
ให้บริษัทฯ สามารถสืบหาข้อเท็จจริง และด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปได้ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนและรายงานความคืบหน้าข้ึน อยู่กับความ
ซับซ้อนของเรื่องความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือ             
ผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และค าช้ีแจงของผู้ถูกร้องเรียน 

 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการ
บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม 

ค. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ          
จะไม่กระท าการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดที่รับจ้างท างานให้แก่  
บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ท างาน สั่งพักงาน 
ข่มขู่ เลิกจ้าง หรือกระท าการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ดังกล่าว นอกจากบุคคลนั้นกระท าการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

3.12)  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งม่ันที่จะแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วน
หนึ่ง เพื่อน ามาด าเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการท านุบ ารุงศาสนาและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม  

3.13)  นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึกและความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง

พนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้า 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของ
บริษัทฯ อย่างม่ันคงและยั่งยืนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยด าเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ 
และ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่บริษัทฯ ส านักเลขานุการบริษัท  

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

4.1) การเปิดเผยข้อมูล 
(1) ก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลต่างๆ  อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

(2) ก าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะหลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรก ากับดูแล 

(3) ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ าเสมอ มีดังนี้ 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ  
 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า 
 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
 ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทฯ น าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ  
 โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากกรรมการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

(4) ก าหนดให้จัดท างบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

(5) ก าหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และ
เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย 

(6) บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

http://www.cgholdings.co.th/
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สื่อมวลชน และองค์กรก ากับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือ 
เพื่อประโยชน์ ในด้านอ่ืนๆ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือส านักเลขานุการบริษัท 

(7) ก าหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ 
และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจ าปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปิดประกาศ ณ         
ที่ท าการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาทุกแห่ง 

(8) ก าหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จ านวนครั้งของการประชุม 
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการท าหน้าที่ รวมถึงเปิดเผย
นโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนใน
รายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 

(9) ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบสม่ าเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้
กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(10) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทร่วม ภายใน 
14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษ
ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ 

(11) บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)  
 หนังสือรายงานประจ าปี 
 www.cgholdings.co.th 
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  

4.2) รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องงบการเงิน

ของบริษัทฯ และเรื่องที่ส าคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องก าหนดแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน 

 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ 
มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทันสมัยรัดกุม
เหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและก ากับดูแล และผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วนและมีการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

 

http://www.cgholdings.co.t/
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4.3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลา 

และเท่าเทียมกันให้แก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลส าคัญ
ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th  

 อีกทั้งเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเช่ือถือ และยังเป็นการป้องกัน
ข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม และช้ีแจง
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้สายตรวจสอบและก ากับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ส านักเลขานุการบริษัท  

4.4) นโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการ

ก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนในทางมิชอบตลอดจนสอดคล้องตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการ                   

ถือหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ก าหนด 
(2) ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทร่วม ภายใน 
14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษ
ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ 

(3) ช้ันความลับของข้อมูลก าหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหล 
ออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายช้ันตามความส าคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ 
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันน ามาซึ่ง
ความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอ่ืนๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว 

(4) การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอกก าหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

(5) ก าหนดให้มีการจัดท าเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยมาตรการป้องกันและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย และกฎระเบียบดังกล่าว แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่แ ละความ
รับผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบนั้น ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้
ให้ลงโทษตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการท างานของบริษัท  
 

http://www.cgholdings.co.th/
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5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายกลยุทธ์
แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน  โดยต้องเป็นผู้

มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้น า  มีความรู้ 
เพื่อน ามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจ านวน 3 ท่าน 

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้ มีความโปร่งใส และ 
ชัดเจนในการเสนอช่ือกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและ
บริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ  

(2) การด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจ ากัดจ านวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(4) ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไป
ด ารงต าแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน 

(5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ โดยก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

5.2) คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทฯ  มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ 
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5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการก าหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และ
ทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ   
ที่ดีโดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ
ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท
ต้องมีภาวะความเป็นผู้น ามีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น 

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกัน     

มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้ 
 จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ด ี
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และไม่ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
การรักษาความลับของลูกค้า และการไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

 การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระท าบางอย่างซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็น
ส าคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกคร้ัง 

 ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือเป็น    
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด 
กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้
โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการท าธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมี     
ผลท าให้ต้องละเว้นการกระท าที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท า
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ธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทราบและให้
ส าเนาส่งฝ่ายตรวจสอบและก ากับดูแลทุกครั้ง 

(3) จริยธรรมธุรกิจ 
ในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจคณะกรรมการ บริษัทฯ      
ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณข้ึน  เพื่อมุ่งเน้นถึงการมี
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ 
ลูกค้าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและก ากับดูแลท าหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ า 

(4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  เพื่อป้องกันความเสียหาย        
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี 
 ก าหนดให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 
 ก าหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และ
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก าหนดภาระหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ก าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความ

เสียหาย หรือมีการน าไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และ

ผู้ตรวจสอบจากองค์กรก ากับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานให้
ถูกต้อง เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบและก ากับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ด าเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากส านัก
งานสอบบัญชีที่มีช่ือเสียง และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้ง
เสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
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 ก าหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และ
รายการผิดปกติทั้งหลาย 

 ก าหนดกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ  
โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน
การถือหุ้น   

5.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
(1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันและเวลาการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจ าแต่ละปี เพื่อกรรมการ

จะได้จัดสรรเวลาของตนส าหรับการประชุมทุกคร้ังได้โดยสะดวก  
(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้า
วาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาค าขอของกรรมการ
บางท่านที่จะบรรจุเรื่องอ่ืนที่ส าคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม 

(3) ประธานกรรมการบริษัท ด าเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร 
ข้อมูลเพื่อการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่ส าคัญอย่าง 
รอบคอบโดยทั่วกัน 

(4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง 

(5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จาก
ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน 

(6) ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และ
ทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัท        

(7) ก าหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลา เพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

(8) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน         
ทุกวาระเป็น ลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(9) กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี 

(10) ก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย 
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5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิัท 
(1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ          
ทั้งคณะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 มีการก าหนดหัวข้อการประเมิน ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 การท าหน้าที่ของกรรมการ 
 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร 

1.2 วิธีการให้คะแนนการประเมิน 
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น  
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
2 = เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร  
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี  
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.3 การวัดผลการประเมิน 
ตารางด้านล่างนี้ คะแนน 
(%)  

เกณฑท์ีไ่ด ้ ค าจ ากัดความ  

90-100  ดีเลิศ  มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น  

80-89  ดีเกินความคาดหวัง  มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง  
70-79  ดีเทียบเท่าความคาดหวัง  มีมาตรฐานและผลงานที่ดีตามความคาดหวัง  
60-69  พอใช้  มีมาตรฐานและผลงานที่เพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติงาน แต่ต่ ากว่าความคาดหวัง สามารถ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้  

ต่ ากว่า 60  ควรปรับปรุง  
อย่างเร่งด่วน  

มีมาตรฐานต่ ากว่าความเพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูง ควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน  
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(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการได้กาหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้หลักเกณฑ์
การประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา การประเมินดังกล่าว จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 
10 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่  

1. ความเป็นผู้น า                                  2. การก าหนดกลยุทธ์                                  
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน     
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  6. ความสัมพันธ์กับภายนอก                   
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร      8. การสืบทอดต าแหน่ง                          
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 1 0

. 
คุณลักษณะส่วนตัว 

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งค่าตอบแทน

ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มใน
ระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
งานของผู้บริหารระดับสูง และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความ
เห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน 
และมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลักทรัพย์
ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้  

(1) ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

(2) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 

(3) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการ
ของบริษัทฯ  


