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นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่ม

มูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อันเป็นคุณค่าพืน้ฐานขององค์กรชัน้น า ดังนัน้ บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความ

เชื่อมัน่ และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหาร

จดัการธุรกิจทกุระดบั  
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

กนั และปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสจุริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและ
ปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทัง้ผู้ บริหารทุกระดับจะต้องดูแล
รับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคู่มือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯจะไม่ด าเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
กระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวนิยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าท าผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานทุกระดับของบริษัทฯประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจที่มิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงันี ้

1. การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2. การกระท านัน้ขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯหรือไม่ 
3. การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
ทัง้นีห้ากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา

ไปยงัประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดงักล่าว ซึง่เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
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หลักการก ากับดูแลกิจการ 
หลกัการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง การจดัโครงสร้าง และกลไกบริหารจดัการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสมัพนัธ์

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึง่การจดัโครงสร้างและกลไก
การจดัการดงักล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลกัการส าคญัในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

- มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
- ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนัด้วยความเป็นธรรม 
- มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าของตนเอง สามารถชีแ้จงอธิบายการตดัสินใจนัน้ได้ 
- มีวิสยัทศัน์ในการสร้างคณุค่าแก่องค์กรในระยะยาว 
- มีความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

 
บริษัทฯก าหนดระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการก ากับดูแลกิจการข้างต้นอัน
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี ้
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  
หลักการ 
- ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
- ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นควรได้รับเอกสาร และรายละเอียดในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตามเวลาอนัควร 
- ผู้ ถือหุ้นควรได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ ตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนตน 
- บริษัทฯควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อผู้ ถือหุ้น จึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ โดยชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบ
บญัชี พร้อมทัง้ส่งหนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ
การประชุมต้องเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  

2) เผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสือมอบฉนัทะ
ทกุแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ ข้อมลูประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 30 วนั ก่อนที่จะจดัส่งเอกสารเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
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3) จดัท าหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ประชมุให้ชดัเจน พร้อมทัง้รายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม ข้อมลูส าคญัและจ าเป็น ประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุครัง้ที่ผ่าน
มา รายงานประจ าปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชดัเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดย
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารเพื่อการตดัสินใจใน
การลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทัง้ประกาศลงใน
หนงัสือพิมพ์ ติดต่อกนัต่อเนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าส าหรับให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1) อ านวยความความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจดัเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมลูในการตรวจ

เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้โดยไม่เสียสิทธ์ิ 

2) จดัให้มีสถานที่จดัการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผู้ ถือหุ้น 
และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ณ วนัประชมุ เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่และรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย 

3) น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และนบัคะแนน เพื่อความถกูต้อง สะดวก และรวดเร็ว 
4) บริษัทฯไม่กระท าการใดๆที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  
5) ก่อนเร่ิมประชมุทุกครัง้ ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้หมด อาทิ การเปิดประชมุ 

และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคบัของ
บริษัทฯ  

6) บริษัทฯ จะระบกุารมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชมุฯ และในการประชมุผู้ ถือหุ้น หากกรรมการท่าน
ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทราบก่อน
การพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนัน้จะไม่ร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 

7) สนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น                      
ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้  จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชมุอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการ และฝ่ายจดัการ
ที่เข้าร่วมประชมุ ขัน้ตอน และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชมุ และการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ การออกเสียง และ
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ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ และค าชีแ้จงหรือความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชมุอย่างละเอียด พร้อมทัง้ 
เผยแพร่วีดิทศัน์การประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ  

2) น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น มาพิจารณา
และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
หลักการ            
- ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรายย่อย ควรได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 
- บริษัทฯควรก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั 

 

บริษัทฯให้ความส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิเพื่อปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรม สร้างความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้                                                                                 
1) ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสาร และค าแนะน าในการมอบ

ฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนงัสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุ และลงมติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทุกประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯมาประชมุ และลง
มติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวตัิ ข้อมลูการท างาน และรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

2) ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า   

3) จดัสรรเวลาประชมุอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
ค าถามในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชมุ
ผ่านบตัรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯได้แจกให้ในวนัประชมุ   

4) กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ได้บนัทึกประเด็นซกัถาม
และข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส าคญัของบริษัทฯที่มีการ
เปล่ียนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้น าข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการของบริษัทฯ เมื่อ

เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี และแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก าลังมีการ
พิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมการประชมุหรืองด
ออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ยตุิธรรม 

 
การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯให้ความส าคัญเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดมาตรการการ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจนไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
แก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล 
รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว โดยมีแนวปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าว ท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) ทัง้นี ้เลขานุการบริษัท จะแจ้ง
เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลที่เก่ียวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 30 วันก่อนถึง 
Blackout Period และห้ามมิให้พนกังานที่เก่ียวข้องกับการจดัท างบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง
กบัการจดัท างบการเงินทราบในช่วงตัง้แต่วนัปิดงวดของงบการเงินจนถึงวนัเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว  

2) ในกรณีที่ทราบข้อมลูใด ๆ ท่ียงัไม่เปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว 

3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ผู้บริหารระดบัสงู) 
จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีซือ้ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

4) คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยก าหนดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ และเปิดเผยข้อมลูจ านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิน้ปี และที่มีการซือ้
ขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี  
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หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หลักการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- บริษัทฯควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความ

มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ 
 

 บริษัทฯได้ดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่มีให้กบับริษัทฯ และมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่ส าคญั ดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ 
พร้อมทัง้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนของลกูค้าเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้าโดยเร็ว 
 
คู่แข่ง: บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้า โดยสจุริตและเป็นธรรม โดยใช้หลกัคู่แข่งเชิง
พนัธมิตร อนัเป็นการส่งเสริมซึง่กนัและกนัในกรอบท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
 
คู่ ค้า/เจ้าหนี ้: บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานการคดัเลือกคู่ค้าอย่างเป็น
ระบบและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ทัง้เร่ืองวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การ
ดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 
 
พนักงาน : บริษัทฯ ค านึงถึงการคุ้มครองทางสงัคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตรงตาม
ข้อกฎหมายก าหนด ตลอดจนการสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานและองค์กรด้วยการจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรม
ในด้านผลตอบแทน สวสัดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ  ตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชมุชน 
 
ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิด
ประโยชน์  และสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนัทางธุรกิจ และ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หลักการ 
- คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  มีความเท่าเทียมกัน และมีความ
น่าเชื่อถือ 

- คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานส่ือสารกับบคุคลภายนอกเพื่อส่ือสารกบัผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุน
สถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น และองค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียใช้
ประกอบการตดัสินใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินการตวัหนึ่งซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการด าเนินการ บริษัทฯจึง
ก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทาง

การเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
ได้รับสารสนเทศที่เท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจดัท าและปรับปรุงข้อมลู
บนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้ นสามารถหาข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการจัดท าขึน้อย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง  และโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชบั 
เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั และจ าเป็นอย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบริษัทฯ 

3) จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทั่วไป อย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดั
ความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี ้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การด าเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่อง
ทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 

4) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บญัชี พร้อมทัง้ รายงานประจ าปี เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5) คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปีแบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้  สนับสนุนให้บริษัทฯจัดท าค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส 

6) คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
หลักการ 
- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
- คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้น 
- คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯมีแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้อง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท
และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นมาเป็นผู้ก ากบั
แนวทางการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ และแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้แต่งตัง้
เลขานกุารบริษัท รับผิดชอบการด าเนินการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ใน
เร่ืองขนาด และองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาบริษัทฯสู่วตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่บริษัทฯก าหนดไว้ สาระส าคัญส าหรับแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มี
ดงัต่อไปนี ้

 
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1) มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ 
และต้องมีอายไุม่เกิน 75 ปีบริบรูณ์  

3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้าน
ธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน 
และด้านบญัชีการเงินอย่างน้อย 1 คน 

5) การแต่งตัง้กรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และต้องมีประวตัิของ
บุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติ
ของกรรมการบริษัททกุคนในรายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบทัว่กนั 

6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่าง
ชดัเจน                        
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2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท 

1) บริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดย
เมื่อรวมบริษัทฯแล้วต้องไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาใน
การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ 

2) กรรมการบริษัทไม่ควรรับเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ และการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

3) การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูง บริษัทฯได้
ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนด ารงต าแหน่ง 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯได้ก าหนดจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็
ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัวาระแรกตัง้แต่ปีที่ได้รับการแต่งตัง้ครัง้แรก 
และครบก าหนดการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ให้คณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 

 
4. กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษทัฯ
มีความสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงิน และทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหน้าที่
ในการจดัท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมือ่ได้รับแต่งตัง้ และเปิดเผยข้อมลูความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันี ้ 

1)     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 



 

 

นโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (12-12-2562)  12 

 

2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3)   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้ คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้  ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯสงักัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7)   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส าคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 

5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่จดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเร่ืองที่

กฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ค่านิยมร่วมขององค์กร หรือวัตถุประสงค์และหลักการของ

บริษัทฯ โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
3) ก ากบัดแูลกิจการให้สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน ภายใต้ปัจจยัทัง้โอกาส และความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อกิจการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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4) พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบริษัทฯให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 

5) ติดตามดูแลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทฯไปปฏิบตัิ และติดตามวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้มีนโยบายเพื่อการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึง
ความปลอดภยั และสขุอนามยั ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากับดูแลและพัฒนานโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนมุตัินโยบายดงักล่าว และทบทวนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถกูต้อง รวมทัง้ป้องกนั
การกระท าผิดกฎหมาย 

8) ก ากับดูแล และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กับการสร้าง
คณุประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 

9) จดัให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการและ
การเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

11) ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และก ากับดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมลูส าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อง
ร้องเรียนของผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทกุฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจจะเป็นปัญหาให้กบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

13) คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และ
ก าหนดให้มีการทบทวนระบบที่ส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

14) ให้มีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
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เป็นประจ าทุกไตรมาส บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ ให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

15) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เก่ียวกับ
คณะกรรมการบริษัท และจดัการงานอนัส าคัญของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง
กบัความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ให้แก่ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ ผู้บริหาร ปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักล่าว  

17) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจน
การ เข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบังคับและวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทัง้ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
 

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการ
บริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจดัการท าหน้าที่ในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบคุคลคนละคนกับกรรมการผู้จดัการ 
โดยทัง้สองต าแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่ มี
อ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกบัการบริหารงาน
ได้อย่างชดัเจน 
 ส าหรับฝ่ายจดัการได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่ก าหนด รับผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหน้าที่ ทีค่ณะกรรมการอนมุตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบาย
ด้านบคุคล แก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
6.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จดัการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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4) จดัสรรเวลาในการประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีเพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจดัการและ
ก ากับดูกิจการ หรือก ากับให้การเสนอชื่อเร่ืองเข้าสู่วาระการประชมุได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดลุย
พินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ ให้ข้อมลูสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาตดัสินใจได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมทัง้สรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือ
นดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
7) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ
และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัทฯ 

9) ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ 
สจุริต และรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ไม่ท าการใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้ง
กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย 
1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท 
2) จดัหาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมลูอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัท ต้องการ 
3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
5) จดัโครงสร้างและบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 
6) ปรับวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
7) น านโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัและแนวทางปฏิบตัิตามมาตรการการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกาศและ

บงัคบัใช้ในองค์กรอย่างทัว่ถึง และให้มีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง 
8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท ได้ก าหนดไว้ 
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10) จดัท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่ส าคญัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการ
จดัท ารายงานเร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ 

11) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก 
 

7. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิเร่ืองต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
แผนงานหลกัของนโยบายบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง
และระยะยาว การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทุนท่ีส าคญั 
รายการระหว่างกนั การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการ
เสนอความเห็นให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการควรมัน่ใจได้ว่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้ 

 
8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี  เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะ
ปรึกษาหารือกบักรรมการผู้จดัการ ประกอบกบัการพิจารณาตามค าขอของกรรมการบริษัทที่จะบรรจเุร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระ
การพิจารณาในการประชมุแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯ จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อท่ีจะ
มีเวลาเพียงพอในการศกึษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้

1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชมุกนัอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมการบริษัท ต้องมาประชมุอย่างน้อย 
2 ใน 3 จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

2) บริษัทฯก าหนดให้มีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่างๆ  อย่าง
พอเพียง และสามารถจดัเวลาการเข้าร่วมประชมุได้ 

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการและพิจารณาค าขอของกรรมการบริษัท ที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระ
การพิจารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 

4) ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ ส าหรับการน าเสนอเอกสาร และข้อมลูของผู้บริหาร และการ
พิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอทุิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   
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6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพือ่ขอเอกสารและข้อมลูค าปรึกษาและบริการตา่งๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็น
เพื่อประกอบการประชมุในแต่ละครัง้ 

7) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่
เก่ียวข้อง  

8)   สนบัสนนุให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชมุด้วย 

9) การลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท าการลง
มติในวาระนัน้ๆ 

10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียงหรือให้ความ
คิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  จะต้องมี
ความชดัเจนเพื่อใช้อ้างอิง 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) บริษัทฯได้ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี โดยท าการประเมินด้วยตนเอง (Self-Evaluation) ในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ผลงาน และปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการ และผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

2) บริษัทฯได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็นส าคญั อนั
ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร  

3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกับความ
ต้องการทราบข้อมลูเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา  

4) บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ก าหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 
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10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ให้กับกรรมการ

บริษัท กรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
2) คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3) บริษัทฯได้จดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานรวมถึง การจดั
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ให้แก่กรรมการใหม่ด้วยโดยกรรมการ
บริษัท ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการหมุนเวียนต าแหน่งภายในองค์กร  รวมทัง้
เตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ โดยจดัให้มีการประเมินศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงู 

5) บริษัทฯจัดให้มีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารอาวุโส  หรือ
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้ สืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  บริษัทฯจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับการสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารระดบัอาวโุสที่มีความ
พร้อม เข้าสู่กระบวนการสรรหา 

 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 

 ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับกรรมการ มีการจดัส่งข้อมลูส าคญัและจ าเป็นในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนงัสือบริคนธ์สนธิและข้อบงัคบั คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมลูอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบือ้งต้น นอกจากนีจ้ดัให้มีการพบปะหารือ
กับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการหรือผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมลูเชิงลึกเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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11. คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ือง และเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

11.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตร
มาสและประจ าปี 

- พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจ้างบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบ
รายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

2)   การควบคมุภายใน 
- สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั 
พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานผล
การสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีที่เกิดข้อสงสยัเก่ียวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงินและ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

- สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
- สอบทานความถกูต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน และการควบคมุ 

ภายใน 
-  พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ

ประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
-    จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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-    สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดแูลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิง
ป้องกนั การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัตามที่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  3) การตรวจสอบภายใน 
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน 

และการให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดทีมารับผิดชอบเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ 

- พิจารณาจดัหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และทบทวนกฎบัตรนี  ้ เป็นประจ าทุกปี  โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไข (ถ้ามี) 

- อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับ
ความเส่ียงของบริษัทฯ 

- สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับผลการตรวจสอบ เก่ียวกับการประเมินความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

4)   การก ากบัดแูลมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั 
- ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆมีการก าหนดอย่างเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบตัิอย่างครบถ้วน 
และมีประสิทธิภาพ 

-  ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมี
ข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวน
ที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทจุริต เพื่อ
ก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร 

5)   การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
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- พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

6)  หน้าที่อื่นๆ 
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อก าหนดของบริษัทฯ 

- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อร่วมชีแ้จง
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 
-  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา 
1.1) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และร่วมกบักรรมการ

ผู้จดัการพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้บริหารระดบัสงู 

1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

1.3) พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และการอทุิศเวลา 

1.4) พิจารณาสรรหาบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

1.5) พิจารณาแผนการพัฒนาฝึกอบรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ 
กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 

1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
สืบทอดต าแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.7) ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ

ไม่ใช่ตวัเงิน ส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจ าทกุปี ทัง้นี ้คณะกรรมการ
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บริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนมุตัิและประเมิน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดงักล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

3) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการด ารงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 
2.2) การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี 
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) ทบทวนหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กร  รวมทัง้การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานส าหรับผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปี ส่ือสารผลการพิจารณา 
รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ผู้ บริหารระดับสูงได้ทราบ  และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้และระยะยาว และผลประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู 
และน าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3.   การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3.1)  ดูแลการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูล ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

3.2) ก าหนดให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(Anti-Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูต้องและเป็นมาตรฐาน 
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3.3)   ก ากบั ดแูล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบายการ
ก ากับดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) และโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทัง้ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และพนกังานของบริษัทฯ 

3.4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อให้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ 

3.5) จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากับดแูลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพร้อม
ทัง้น าเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.6) เสนอแนะข้อก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

3.7) แต่งตัง้คณะท างานเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้ตามความจ าเป็น 
3.8) ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
11.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึง
ความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความ
เส่ียงด้านการผลิตและจ าหน่าย ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบในการผลิต ความเส่ียงด้านตลาดแรงงาน และความ
เส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทความเส่ียงเร่ืองการลงทนุ โดยรวมถึงการกลัน่กรองการลงทนุ และความเส่ียง
ด้านการทจุริตคอร์รัปชนั เป็นต้น 

 2) ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กร รวมทัง้กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

  3) ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ตรวจติดตามและควบคุมความเส่ียง
ของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

  4) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวฒันธรรมบริหารความเส่ียง 
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  5) ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเส่ียงที่ส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการ
บริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจดัการ
ความเส่ียงต่างๆ ให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร 

  6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

  7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

12. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ใน

ระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ ผู้ ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี
คณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานเก่ียวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตุผล และวตัถุประสงค์
ของนโยบาย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯจะน าเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 
13. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ  
การสรรหากรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้ เชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัธุรกจิของบริษทัฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านบญัชี หรือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอขออนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

การแต่งตัง้กรรมการ และกรรมการอิสระ 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจ านวนกรรมการบริษัททีจ่ะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

บริษัทในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
จ านวน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้  

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

4) ในการลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้
ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไปเว้นแต่วาระ
ของกรรมการบริษัทผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทน 

 
14. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดให้มีคุณสมบตัิการศึกษาให้มีความรู้ด้าน
บญัชี การเงิน หรือด้านกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎหมายที่เก่ียวข้อง และจะต้องมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร รวมทัง้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1) ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

2) ดูแลเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้หน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

3) ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหม่ด้วย 
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4) จดัท าและเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

5) ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

เห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ครัง้ที่ 6/2562  
เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 

อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 
เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 

 


