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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) 

ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2561) 
คาํนิยาม 

บริษทั หมายถึง บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหาร หมายถึง พนกังานของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)                       
ตาํแหน่งตั้งแต่ผูอ้าํนวยการหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

 

หมวด 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการ เคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นและ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส 
และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลและคุม้ครองให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพ้ืนฐาน และดูแล
การรักษาสิทธิอยา่งเคร่งครัดและเท่าเทียมกนั และไม่ทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
อนัไดแ้ก่ 

1.1 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น รวมถึงได้รับสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ทันเวลา และใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบแก่บริษทัและตนเอง 

1.2 สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงตามข้อบังคับ
บริษทั กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ 1 เสียงต่อ 1 หุน้   

1.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
นโยบายท่ีสําคัญของบริษทั และในสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบจาก                 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ 

1.5 สิทธิแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทั 

1.6 สิทธิในส่วนแบ่งกาํไร 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งดูแลโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ให้มีการถือหุ้นไขวห้รือถือหุ้น
แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษทั ไม่ให้กรรมการแต่ละรายถือหุ้นในบริษทัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ รวมถึงให้มีอตัราหุ้น Free Float ของบริษัท (หมายถึงหุ้นในส่วนท่ีไม่ได้ถือโดย Strategic 
Shareholder และไม่ไดเ้ป็นหุน้ท่ีซ้ือคืน) เกินกว่าร้อยละ 40 และมีสดัส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนั
มากกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

 

2 การประชุมผู้ถือหุ้น   

2.1 คณะกรรมการ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มท่ี และไม่กาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม เช่น กาํหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบติัในการออกเสียงท่ียุง่ยาก เป็นตน้ 

2.2 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านช่องทาง              
นกัลงทุนสมัพนัธ ์ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การปฏิบติัไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วนัก่อนวนันดัประชุม 

2.3 คณะกรรมการ อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย  

2.3.1 จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนคาํแนะนํา
วิธีการมอบฉนัทะท่ีไม่ยุง่ยาก เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมเอกสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 

3 การดําเนินการในการประชุม   

 เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน            
การนบัคะแนน และแสดงผลคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผูบ้ริหาร ตอ้ง
เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังเพ่ือรับฟัง ช้ีแจงหรือตอบคาํถามผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
สอบถาม ขอคาํอธิบาย และแสดงความเห็นของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ จดัให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง         
เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท และ
ตวัแทนจากผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกคร้ัง 

3.4 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการออกเสียง คณะกรรมการจดัใหมี้ขอ้มูลเพ่ือการลงมติดงัน้ี 

3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ 

 รายช่ือพร้อมประวัติกรรมการท่ีต้องการเสนอแต่งตั้ ง และจาํนวนปีท่ีด ํารงตําแหน่ง                  
โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   

3.4.2 วาระการจ่ายเงินปันผล 

 เปิดเผยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงเปรียบเทียบกบันโยบายบริษทั และจาํนวนเงินท่ีจ่ายปีก่อน 

3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประเภทค่าตอบแทนของกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนอ่ืน เช่น 
ค่าตอบแทนประจาํ โบนสั และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เป็นตน้ โดยรวมถึงค่าตอบแทนสาํหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

3.4.4 วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

 ช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบัความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการสอบบญัชี 

อน่ึง ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ใหค้ณะกรรมการ เพ่ิมวาระการประชุมได ้

 

4 การจดัทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น  

4.1 คณะกรรมการ กาํหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย        
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ตลอดจนบตัรเสียในแต่ละวาระอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้ง บนัทึก
ประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัของผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.2 คณะกรรมการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัของการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัทาํการถดัไป แลว้จึงเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบั
รายละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันับจากวนัท่ีประชุม          
ผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบและสามารถตรวจสอบได ้
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หมวดที่ 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติ  

คณะกรรมการ ดูแลและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือมีส่วนร่วมตดัสินใจในเหตุการณ์ท่ีสาํคญัต่างๆ รวมถึง
การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้งครบถว้น 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้ดงัน้ี 

1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

1.1 ผูถื้อหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ซ่ึงให้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกบัระเบียบวาระ วตัถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในวาระ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนังสือมอบฉันทะและขอ้มูล
สถานท่ี วนัและเวลาท่ีประชุมอยา่งสมบูรณ์ โดยจดัส่งใหถื้อหุน้และนายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 
21 วนัก่อนวนันดัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ ์3 วนั ติดต่อกนัและ
ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม 

1.2 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของ        
ผูถื้อหุน้ 

1.3 บ ริ ษัท เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ลป ร ะ ก อบ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท  คื อ 
www.srithaisuperware.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลา
เพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลประกอบการประชุม 

 

2 การคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุน้  

2.1 คณะกรรมการ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด
ปีการเงินของบริษทั 

2.2 ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จาํเป็นตอ้งรวบรวมจาํนวนหุ้นให้ได้
สดัส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตาม บริษทัโดยคณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 



 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561)                                                                          หนา้ 5/ 26 
 

2.3 คณะกรรมการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้น เรียงลาํดบัตามวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และ
ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆในท่ีประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ให ้
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

2.4 คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น                 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

3 สิทธิเพ่ือความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร  

3.1 คณะกรรมการ กาํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 
และนโยบายในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใชข้อ้มูลภายใน (Securities Trading and 
Inside Information Policy)ไวเ้ป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจน
พนกังานของบริษทัรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ รวมทั้งละเวน้การซ้ือ
หรือขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน สถานะของบริษทั หรือขอ้มูลสาํคญั
อ่ืนๆ แก่สาธารณชน 

3.2 กรรมการและผูบ้ริหารบริษทั ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษัทตามท่ี
กฎหมายกาํหนด ตลอดจนรายงานใหค้ณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผา่นเลขานุการบริษทั 
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หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการ เคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ของบริษทัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชน          
ท่ีบริษทัตั้งอยู ่สงัคมรอบขา้ง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  นอกจากน้ีคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริม
ใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่คงและการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืของบริษทั 

คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย แผนกลยทุธแ์ละแผนงานของบริษทั  

 

1 การปฏิบัตต่ิอพนักงาน  

 คณะกรรมการ มุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ 
และกลยทุธข์ององค์กร ดว้ยการกาํกบัดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทกัษะและ
ทศันคติท่ีดี  ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม อยู่ภายใต้สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีการจดัการระบบ
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐาน ไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกังาน และไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 คณะกรรมการ จดัใหมี้กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวใน
เร่ืองท่ีจะส่งผลร้ายต่อองคก์ร ต่อพนกังาน หรือต่อตนเอง โดยกาํหนดวิธีการบริหารจดัการขอ้ร้องทุกข์ดงักล่าว
พร้อมไปกบัการปกป้องพนกังานผูร้้องทุกข ์

 

2 การดําเนินธุรกจิตามกรอบกตกิาที่เป็นธรรม 

 คณะกรรมการ ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพ่ือสร้างความมั่นคงและความย ัง่ยืนให้แก่ทุกฝ่าย                     
ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการกาํหนดใหป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

1) มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในดา้นราคา คุณภาพ ความ
ปลอดภยั และการรับประกนั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) ใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก ประเมิน จนถึงการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั
อย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่                 
ทั้งสองฝ่าย 



 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561)                                                                          หนา้ 7/ 26 
 

3) ใชว้ิธีการแข่งขนัอยา่งมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขนัท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ       
กบัคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

4) ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจดัทาํและปฏิบติัตามสัญญา
และเง่ือนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5) ซ้ือขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือดาํเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส                    
ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจา้ง สินบน รางวลั การบนัเทิง จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะส่งผลใดๆ             
ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

6) ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยสิ์นทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา       
ทุกประเภทอยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชค้วามรู้ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรคใ์นการประดิษฐผ์ลงานของตนเองออกมาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนไม่นาํผลงานหรือขอ้มูล      
อนัเป็นสิทธิของผูอ่ื้นมาใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

7) ปฏิบติัตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษทัจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านส่ือต่างๆ 
เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

3 การปฏิบัตทิี่เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นความ
รับผดิชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัและราคา
เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน 
สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสมัพนัธอ์นัดี และทาํประโยชน์ใหชุ้มชนท่ีบริษทั
ตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใชแ้ละดูแลการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด ตลอดจนปรับปรุงระบบ               
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสงัคม รวมถึงต่อธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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4 การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทําผดิ 

 คณะกรรมการ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการหา้มจ่ายหรือรับสินบนทุกรูปแบบ จดัให้มีระบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบและกลไกท่ีรัดกุมเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้ขอ้มูล
หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งมี
กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการคุม้ครองปกป้องผูท่ี้ร้องเรียน/แจง้ขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด  

 

5 การส่งเสริมนวตักรรม 

 คณะกรรมการ ให้ความสาํคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบั  
การสร้างประโยชน์แก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนดาํเนินการจดัสรรและจดัการทรัพยากร              
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสายห่วงโซ่คุณภาพ 
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หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและ
ทนัเวลาตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน 
เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผูถื้อ
หุน้  การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น และ
บุคคลภายนอก  

คณะกรรมการ กาํหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบนําเสนอขอ้มูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางท่ีบริษัทกาํหนด                
อยูเ่สมอ เพ่ือส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เช่นนักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นตน้ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
เท่าเทียมกนั  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษทัท่ีเผยแพร่ตามขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ประกอบดว้ย   

1 ข้อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น 

 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั กรรมการและผูถื้อหุน้ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจาํปี ไดแ้ก่ 

 วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 โครงสร้างของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและ

การบริหารงาน 
 รายช่ือและประวติักรรมการ และผูบ้ริหาร 
 โครงสร้างผูถื้อหุ้น ขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผูถื้อหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของ
กรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง และทางออ้มโดยผ่านการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรหรือบุตร
บุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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2 การกาํกบัดูแลกจิการของบริษัท 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บนเวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจาํปี ไดแ้ก่ 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงและนโยบายเก่ียวกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวพร้อม
เหตุผล 

 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนคร้ังของการประชุมและ
จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรม และพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ
ของกรรมการ 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน 

 รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร การมีส่วนไดเ้สีย และรายการระหว่าง
กนัท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
 ขอ้มูลผูส้อบบญัชี คุณสมบติั ค่าตอบแทน ค่าบริการอ่ืนๆ และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

 

3 ผลการดําเนินงาน 

 รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีอิสระ จดัทาํคาํอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขนั ตลอดจนตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน วดัไดแ้ละบรรลุได ้เพ่ือเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั และ
เพ่ือประเมินศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก
บริษทั เพ่ือหาแนวทางป้องกนัและวดัผลท่ีเป็นรูปธรรม โดยเปิดเผยทางเวบ็ไซต์ รายงานประจาํปี  การแถลงข่าว
หรือช่องทางการเผยแพร่อ่ืนๆของบริษทัเป็นประจาํรายไตรมาส หรือรายปีแลว้แต่กรณี 

 

4 ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน              
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ หรือ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว  หรือผ่านตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นลาํดบัแรกเสมอ เพ่ือมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ หาก
จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัจะดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวสามารถรักษาไวซ่ึ้ง
ความลบัของขอ้มูลดงักล่าว จนกว่าบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณชน หรือบริษทัอาจพิจารณาเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวแก่สาธารณชนทนัที 
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 อน่ึง บริษทัใหค้วามสาํคญักบับทวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยนักวิเคราะห์ทุกสถาบนั และจะนาํมา
เผยแพร่เป็นส่วนหน่ึงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทังดเวน้ท่ีจะแสดงความเห็น หรือประเมิน
ขอ้คิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์ เวน้แต่มีขอ้ความท่ีคลาดเคล่ือนอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะช้ีแจงและ
ทาํความเขา้ใจกบันกัวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพ่ือป้องกนันักลงทุนท่ีอ่านบทวิเคราะห์ดงักล่าวไม่ให้มีความเขา้ใจ
ผดิพลาด  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทัจดัทาํรายงานการพฒันาอย่างย ัน่ยืน (Sustainable Development 
Report) ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ไดรั้บทราบผลการดาํเนินงาน           
ท่ีสร้างความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบันโยบาย การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั   
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หมวด 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีไม่นอ้ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร  

คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล   
มีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ท่ีหลากหลายและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของบริษทั 

 ประเภทของกรรมการมีดงัน้ี 

1) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานประจาํและ/หรือมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ซ่ึงมีสัดส่วนไม่เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด 

2) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจาํของบริษทั 

3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่หรือ
กลุ่มของผูถื้อหุ้นใหญ่และผูบ้ริหาร และตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยตอ้งมีสดัส่วนกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของกรรมการทั้งหมด 

 ทั้งน้ี กาํหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถถือครองหลกัทรัพยบ์ริษัททั้งทางตรงและ
ทางออ้มไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ออกจาํหน่ายแลว้   

 

2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและการกาํกบัดูแล เพ่ือให้
การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าแก่         
ผูถื้อหุน้ มีจริยธรรมท่ีดีและคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว   

 คณะกรรมการ เขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผดิชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลกิจการใหมี้การ
บริหารจดัการท่ีดี โดยครอบคลุมถึง  
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1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
2) การกาํหนดกลยทุธ ์นโยบายการดาํเนินงาน และการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค ์

และเป้าหมาย 
3) การติดตาม และประเมินผลผา่นการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 
4) การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มีกรอบการดูแล 

และการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการ ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ หรือ
พฒันาการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั 

 คณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของบริษัท ให้มีความย ัง่ยืนภายใต้ว ัตถุประสงค ์                  
และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ งกิจการ ลูกค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1) ความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้มี       
ผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

2) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน         
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

3 หลกัปฏิบัตขิองคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  
 ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล (Duty of Obedience) 

 เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 
(Duty of  Disclosure)   

 คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพ่ือทาํหน้าท่ี
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัไดอ้ยา่งอิสระ 
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4 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีดงัน้ี 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมถึงหลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  

2) กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั 
3) ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
4) จดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ

และอนุมติั และเพ่ือขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

5) จดัประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี 
6) กาํกบัดูแลธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน และ

ช่ือเสียงของบริษทั เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
7) พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั           

ในส่วนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
8) กาํหนดใหบ้ริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
9) กาํกบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ 

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  โปร่งใส และทนัเวลา 
10) แต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ 
11) แต่งตั้ง หรือเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนัของบริษทั 
12) กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของบริษทั ตลอดจนปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
13) พิจารณา และทบทวนกลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทั 
14) ติดตามผลการดาํเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจาํปีของบริษทัและเปรียบเทียบ

กบังบประมาณ 
15) พิจารณาและทบทวนนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 
16) ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี ตลอดจน                

การจดัเตรียมแผนสาํรองในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบ
ปัญหาทางการเงินไวอ้ยา่งเหมาะสม  

17) พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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18) พิจารณาการทําสัญญาท่ีเก่ียวกับการทําธุรกิจปกติท่ีเป็นสาระสําคัญและสัญญาท่ีไม่เก่ียวกับ                  
การทาํธุรกิจปกติ 

19) จดัใหมี้การกาํกบัดูแล และติดตามการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
20) จดัใหมี้จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั และนาํไปปฏิบติัทุกระดบัชั้น 
21) ปรับเปล่ียนขอบเขตอาํนาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม  

 

5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ          
ชุดยอ่ยทาํหน้าท่ีสนับสนุนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
คุณลกัษณะท่ีจาํเป็น เพ่ือร่วมพฒันาบริษทัใหมี้ความเจริญเติบโตกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและบรรลุต่อเป้าหมาย  และ
เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา เพ่ือ 

1) แต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ตามผงัโครงสร้างองคก์ร 
2) แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมท่ีพน้จากวาระก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3) เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมท่ี

พน้วาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือในกรณีท่ีมีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 และขอ้ 14   

 ทั้งน้ี หากเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ  กรรมการคนนั้นตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนด 

 ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงไดพิ้จารณาเร่ืองความหลากหลาย         
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ดว้ย 

 

6 การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ จดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง โดยกาํหนดรอบการประชุมแต่ละคร้ังไวล่้วงหน้า
ตลอดปีอยา่งชดัเจน และอาจจดัใหมี้การประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจาํเป็นโดยจดัเวลาและสถานท่ีประชุมไว้
อย่างสะดวก กรรมการมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80% ของจาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุมทั้งปี และเปิดเผย
จาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปี 
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 เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลเสนอประธานกรรมการ โดยรวมวาระการประชุมท่ีกรรมการ
อิสระไดเ้สนอไวด้ว้ย เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณา 
โดยในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั/ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  

 ประธานกรรมการมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอสาระสาํคญัของแต่ละวาระการประชุม 
เพ่ือประมวลความเห็น และให้ไดข้้อสรุปเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือดาํเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ       
ร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระอยา่งเต็มท่ี หรืออาจเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหส้ารสนเทศ
รายละเอียดท่ีชดัเจนในวาระนั้นๆแก่คณะกรรมการเพ่ิมเติม 

 คณะกรรมการ สามารถขอขอ้มูลสารสนเทศเพ่ิมเติมจากผูบ้ริหารหรือจากเลขานุการบริษทั รวมถึงอาจจดั
ใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 การลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

1) คะแนนเสียงขา้งมาก 
2) กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น หรืออาจใชสิ้ทธิไม่เขา้

ร่วมประชุมเฉพาะในวาระนั้น   
3) การลงมติแต่ละวาระ ตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยสองในสามของ

จาํนวนกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

7 จาํนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของกรรมการ มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรเวลา     
อย่างเพียงพอ  คณะกรรมการจึงก ําหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท                    
จดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือรวมบริษทัดว้ยแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง 

 

8 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ เป็นผูเ้ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว ้ดงัน้ี 

1) เป็นผู ้นําด้านนโยบาย  กําหนดวิสัยทัศน์  และกํากับดูแลการทํางานของผู ้บริหารระดับสูง                  
และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3) ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท           

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ งหลีกเล่ียง          
การแสดงใหเ้ห็นถึงการชกันาํใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนใดคนหน่ึง 

5) ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของ 
แต่ละฝ่ายมีจาํนวนเท่ากนั 

6) เป็นผูน้าํในการกาํหนดและปฏิบติัตามจริยธรรมหรือวฒันธรรมองค์กรและนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี  

7) ใหค้าํแนะนาํ และการแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายบริหาร 
8) เป็นตวัแทนคณะกรรมการต่อบุคคลภายนอก และเป็นผูน้าํในการช้ีแจง ส่ือสารต่อสาธารณชนผูถื้อ

หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

  

9 กรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีสรรหา และเสนอ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวด้งัน้ี 

1) บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายของ
บริษทั และมีความเขม้แข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ 

2) บริหารจดัการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั 
3) บริหารจดัการดา้นบริหารการเงิน เพ่ือใหมี้โครงสร้างและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมัน่คง 
4) บริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูมี้ส่วนได้เสีย          

ทุกกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและย ัง่ยนื 
5) บริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6) บริหารจดัการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
7) ดูแลและปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทั

โดยเคร่งครัด 
8) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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10 วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการ กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามข้อบังคบับริษัท ซ่ึงเป็นไปตามพระราช 
บญัญติับริษทัมหาชน โดยกาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่ละปี กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่ง กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งสามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ได ้หากไดรั้บการ
เสนอช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

 อน่ึง หากกรรมการคนใดพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ก็ให้พน้จากการเป็นกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการ
แต่งตั้งดว้ย 

 

11 การดํารงตาํแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร 

 กรณีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร ไดรั้บการเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืนซ่ึงมิใช่อยู่
ภายในกลุ่มของบริษทัโดยจะเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานให้
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

 ทั้งน้ี บริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ตอ้งไม่ดาํเนินธุรกิจท่ีแข่งขนักบั
บริษทั และเม่ือรวมจาํนวนบริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการแลว้ ตอ้งไม่เกิน 
5 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 7  เร่ืองจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

12 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกนั 

 คณะกรรมการ ไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน เวน้แต่เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะดา้น 
ตลอดจนมีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับในการดาํเนินธุรกิจ จึงจะอนุมติัใหป้ระธานกรรมการ ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร
สูงสุดดว้ยได ้

 

13 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากาํหนดโครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทน
กรรมการดว้ยการรวบรวมขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งปัจจยัเก่ียวกบั
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี บทบาทและความรับผดิชอบ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากกรรมการรายบุคคลโดยให้
สอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน กรรมการคนใดท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบมากข้ึน ก็ให้ไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน เพ่ือจูงใจให้คณะกรรมการนาํพาองค์กรให้ดาํเนินงานตาม
เป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
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 ทั้ ง น้ีให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ต่อไป   

 

14 เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมเป็น
เลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประสานงานและติดตามกบัฝ่ายบริหาร ใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และ
หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไว ้

 

15 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการ อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลัน่กรองงาน
และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในดา้นใดดา้นหน่ึง ประกอบดว้ย 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คนโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ        
และมีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพ่ือให้การจัดทาํ
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และหน้าท่ีตามท่ีก ําหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและการประชุม 
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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ทั้งน้ี  ตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี พร้อมทั้งจดัทาํรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจาํปีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี    

   

 2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ        
ไม่เกิน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทําหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย              
และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ              
โดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ ์และขั้นตอน
ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งคดัสรร
บุคคลตามขั้นตอนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ 

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

1) พิจารณาโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั 
2) พิจารณาและอนุมติัผงัโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 
3) พิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมี

ตาํแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
4) พิจารณาอนุมติัผูส้มควรได้รับแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร ตามท่ีฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอ

พิจารณา ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างลงหรือเพ่ิมตาํแหน่งใหม่ 
5) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดแ้ก่ เงินเดือน บาํเหน็จ โบนัส 

สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ทั้งท่ี
เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

6) ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
รายงานต่อคณะกรรมการ 

7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี       
และตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจดัทาํรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจาํปีดว้ย  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี   

   

 3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 4 คน 
โดยมี กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ  

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

 ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี : 

1) จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบั
บริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและข้อกาํหนดของหน่วยงานท่ีทาํ
หน้าท่ีกาํกับดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3) กาํกบั ดูแล และให้คาํแนะนาํแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบติัหน้าท่ี และ
ความรับผดิชอบตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบติัและมีความ
ต่อเน่ือง 

4) เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5) สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

6) จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ 
พร้อมทั้งนาํเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ : 

1) จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเหมาะสมกบับริษทั  
และเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3) กาํกับ ดูแล และให้ค ําแนะนําแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบัติหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให ้             
มีผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4) เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั 

6) จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจําปี เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการ พร้อมทั้งนาํเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายดว้ย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี และจดัทาํรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจาํปีดว้ย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 

 

 4) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวนไม่เกิน          
10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีการบริหารความเส่ียง     
ท่ีครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงทั้ งหมดอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติ               
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   
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 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

1) ศึกษา ทบทวนและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งความเส่ียงจากภายในและภายนอก
องค์กร  รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจ  มีต่อองค์กร  โดยครอบคลุมอย่างน้อย                 
4 ประการดงัน้ี 
(1) ความเส่ียงทางการเงิน 
(2) ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน 
(3) ความเส่ียงดา้นธุรกิจ 
(4) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2) กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวม 

3) กาํหนดกลยทุธ ์โครงสร้างขององคก์ร และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง ตลอดจนกลยทุธแ์ละทิศทางธุรกิจของบริษทั 

4) กาํหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมติั
เป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังานในสถานการณ์ตามความเส่ียงแต่ละประเภท 

5) กาํกบัดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยทุธ ์และวิธีปฏิบติั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าไดน้าํกลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียงไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

6) มีอาํนาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพ่ือประเมิน จัดการ และติดตามผลการบริหารความเส่ียง          
ทัว่องคก์ร 

7) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงต้องรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ     
เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส   
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 

 

16 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท              
จดทะเบียน ลักษณะและทิศทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัให้มีการแนะนาํเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ 
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหารใหม่ 
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 กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนั : 

คณะกรรมการ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั จดัหาหลกัสูตรเพ่ือสนบัสนุนให้กรรมการเขา้รับการอบรม
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองกบัสถาบนัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น สถาบนัวิทยาการตลาดทุน สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรม
สมัมนาของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

17 การประเมนิผลงานคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ ตอ้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี โดย
ครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 
2) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Board Performance) 
3) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure) 
4) แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Style) 
5) การจดัเตรียมและการดาํเนินการประชุม (Board Meetings) 
6) องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมการ (Board Members) 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก็ต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีดว้ยเช่นกนั 

 อน่ึง ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นรายบุคคลดว้ย 

 

18 การส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

 18.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

คณะกรรมการ กาํหนดให้การลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ตอ้งมีมาตรการหรือกลไกในการ
กาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมอยา่งเพียงพอในระดบัท่ีเหมาะสม
กบัขนาด และประเภทของแต่ละธุรกิจ  
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18.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการ กาํหนดใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรทุกระดบั
ขององคก์ร ในการสร้างสรรองค์กรให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
พร้อมทั้งใหร้ายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  ท่ีดีและนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสงัคมในรายงานประจาํปีของบริษทั 

   

18.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการ  ให้ความสาํคญัต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยกาํหนดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่ือสารเพ่ือสนับสนุนให้
บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้ง หรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัน้ีเช่นกนั  รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

   

 18.4 นโยบายป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการ ให้ความสาํคญัต่อการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั เช่น  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัท เป็นตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จึงก ําหนดให้บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการทาํรายการ ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

 

 18.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ใหค้วามสาํคญัต่อการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีอาจ
ใชข้อ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปเพ่ือใชป้ระโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยบ์ริษทั จึงกาํหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั พร้อมทั้งบทลงโทษ
เพ่ือถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 






