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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทั รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของบริษทัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัต่อบุคคลภายนอก และเผยแพร่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยอา้งอิงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 และ หลกัการก ากับกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ 

ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติอยา่งเป็นธรรม ทั้ง
ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะ
ไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อบริษทั เช่น  การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติั
ธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของ
บริษทั เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัมีพนัธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 
1. ก าหนดการจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัไดก้ าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 
บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าช่ือกันท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น             
การประชุมวิสามญัได ้แต่ในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนดว้ย เม่ือมี 
ค าร้องขอดงักล่าว คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่ วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอจาก 
ผูถื้อหุ้น ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัจะใชส้ถานท่ี ซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซ่ึงแสดงสถานท่ีจดัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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2. การแจง้เชิญประชุมล่วงหนา้ 
บริษทัจดัท าหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ(หากมี) และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการ

ทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะท่ีบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั จะเป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 
ทั้งน้ีรายละเอียดท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์และในเอกสารท่ีจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นเป็นขอ้มูลเดียวกนั โดยในแต่ละวาระการประชุมจะ
มีรายละเอียดวาระการประชุมระบุชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ืออนุมติัแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว ตลอดจนขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ นอกจากน้ีบริษทัยงัลงประกาศบอกกล่าวการ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นทางหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั โดยการลงประกาศดังกล่าวไดด้ าเนินการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนัอีกดว้ย 

 
3. การเขา้ร่วมประชุม 

  บริษทัจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตาม
รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเพื่อ
รักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ประชุมล่วงหน้าไดก่้อนการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้ง 
จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนนั้น บริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวติัให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาใน
การมอบฉนัทะ โดยผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวได ้ 
 

4. การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ก่อนวนัประชุม บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัและวาระการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ

และ ฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้  

 

 หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัไดก้ าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น 

รายยอ่ย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
             บริษทัจะอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการมายงั
บริษทั โดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามรูปแบบและวิธีการท่ีบริษทัก าหนด 
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โดยบริษัทจะเผยแพร่รูปแบบและวิธีการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของวาระการประชุมนั้ น 
คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ส าหรับขอ้เสนอเก่ียวกบับุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นต่อไป ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
พร้อมช้ีแจงเหตุผลในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2. การด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแนะน า

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางให้ท่ีประชุมรับทราบ และช้ีแจงวิธีการใชสิ้ทธิ
ออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง หรือมีผูแ้ทนรับ
มอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดน้ าบตัรลงคะแนน
มาใชใ้นการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได ้และเพ่ือให้การ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัมากท่ีสุด ก่อนเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจง้จ านวนหรือสัดส่วน    
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม และยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกราย
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  จากนั้น
ประธานในท่ีประชุมและกรรมการจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความส าคญักบัทุกค าถาม แลว้จึงให้ท่ี
ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆได ้ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานในท่ีประชุมจะด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นลง
มติเป็นรายบุคคล โดยประธานในท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งจะมิให้ผูบ้ริหารเพ่ิม
วาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้ งน้ี บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายในทุกวาระท่ีมีการ
ลงคะแนนเสียง และด าเนินการนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ท่ีมีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกตอ้ง ในระหว่าง
การประชุมบริษทัไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็นจ านวนเสียงท่ี
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยงดออกเสียงและบตัรเสีย รวมทั้งบริษทัไดบ้นัทึกมติท่ีประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละ
วาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได ้และบริษทัอาจจดัให้มีบุคลากรท่ี
เป็นอิสระท าหนา้ท่ีช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระอีกดว้ย 
 

3. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน

วาระท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัและบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญั ในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระใน
วาระท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ 
 

4. ผลการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัที

ภายในวนัประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบเช้าของวนัท าการถดัไป เพ่ือให้นักลงทุนทราบโดย       
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ทัว่กนั และจดัท ารายงานการประชุมท่ีมีสาระส าคญัครบถว้น โดยมีการบนัทึกค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั ค าถามและความ
คิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ซ่ึง
บริษทัจะน าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
หากผูถื้อหุ้นมีความเห็นแกไ้ขเพ่ิมเติมประการใด สามารถแจง้มายงับริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด  จากนั้นบริษทั
จดัเก็บรายงานการประชุมไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเหตุการณ์การประชุม      
ผูถื้อหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (CD) เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ โดยผูถื้อหุ้นสามารถแจ้งความจ านงขอรับแผ่น
บนัทึกภาพดงักล่าวไดท่ี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์หรือเลขานุการบริษทั  

  

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
1. นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเป็นธรรมและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ และบริษทัตระหนกัดี
ว่าการสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของ
บริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแล
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ีบริษทัยงัค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
ผูถื้อหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่พิทกัษสิ์ทธิขั้นพ้ืนฐานและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม บริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ยความ    

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและยัง่ยืน รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความ
โปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุ้น 

พนกังาน : พนักงานของบริษทัทุกชนชาติและทุกภาษาจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบ  
  ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันาทักษะ  
  ความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสัมมนา และการ  
  ฝึกฝน ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็ม  
  ศกัยภาพอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ และสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถสูงให้คงอยู ่
  กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และ  
  สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน อีกทั้งยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตไวใ้นจรรยาบรรณ 
  ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานรวมทั้งปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
  ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เช่น การห้ามใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

คู่คา้ :  บริษทัมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์การประเมินและการ  
   คดัเลือก คู่คา้ของบริษทั โดยคู่คา้จะแข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัท ารูปแบบ 
   สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจ 
   ว่าคู่คา้จะเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ 
   ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษทัซ้ือสินคา้จากคู่คา้ตามเง่ือนไขทาง 
   การคา้ตลอดจนปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 
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ลูกคา้ : บริษทัรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการให้ตรงตามความ 
คาดหมายของลูกค้า รวมถึงรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อใช้วิเคราะห์ก าหนดความต้องการและความ
คาดหวงัของลูกคา้ สภาพการแข่งขนั เทคโนโลยี แนวโนม้พฤติกรรมลูกคา้ และความตอ้งการในอนาคต
ของลูกค้า โดยน าไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวตักรรม
เทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ให้ครบถว้นและครอบคลุมให้มากท่ีสุดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากน้ีบริษทัยงัมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยพิจารณาร่วมกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้โดยตรง เพ่ือให้ผลการส ารวจสะทอ้น
การด าเนินงานในปัจจุบนั และเพ่ิมโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตไดช้ดัเจนมากขึ้น  

อีกทั้งบริษทัยงัให้บริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทั รวมทั้งยงัจดัให้มีช่องทางให้ลูกคา้สามารถแจง้ปัญหาหรือ
การให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพื่อท่ีบริษทัจะไดป้้องกนัและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการของ
บริษทัไดอ้ย่างรวดเร็ว  โดยก าหนดให้มีการตอบกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายภายหลงัท่ีมีการแกไ้ขแลว้เสร็จ 
มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทัพร้อมแจง้แผนการแกไ้ขปัญหาระยะยาว 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และยงัคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไปในอนาคต 
นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความส าคญัต่อการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าความลบัของลูกคา้ไปใช้
เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 

เจา้หน้ี :  บริษทัจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสัญญาและขอ้ผูกพนัท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่ือง 
   เง่ือนไข ค ้าประกนั การบริหารเงิน การช าระคืนเงินตน้ การไม่ผิดนัดช าระหน้ี ดอกเบ้ียและการดูแล 
   หลกัประกนัต่างๆ ภายใตสั้ญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดใ้ห้ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี บริษทัจะตอ้งช าระคืนเงินกู ้
   และดอกเบ้ียให้กบัเจา้หน้ีเงินกูยื้มทุกประเภทอย่างครบถว้นตามก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไข 
   การกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางท่ีขดัตอ่วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 
คู่แข่ง :  บริษทัประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของ 

กฎหมาย รวมทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ละเวน้จากการกล่าว
โจมตีคู่แข่ง หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขนัหรือจ ากดัการแข่งขนัในตลาด 
หรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ 

ชุมชนและสังคม :  บริษทัใส่ใจและตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของผูค้นท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษทั และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขของชุมชน ใชท้รัพยากรและความเช่ียวชาญอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน รวมทั้งจดัให้
มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัมีการ
พฒันาสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองดงัปรากฎในนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หมวดท่ี 8 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม  

หน่วยงานราชการ : บริษทัให้ความส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ราชการ ทั้งทางดา้นวิชาการและกิจกรรมอ่ืนๆ  
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ภาคประชาสังคม นกัวิชาการ ผูน้ าความคิด : 
 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยขอ้มูล

การด าเนินธุรกิจท่ีครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการประสานความร่วมมือ เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนเคียงคู่กนัไป
กบัการพฒันาชุมชนและสังคม 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะประกาศและแจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามการ

ปฏิบติัดงักล่าว 
              นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
โดยบริษทัจดัให้มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย อาทิ เวบ็ไซตบ์ริษทั โทรศพัท ์หรืออีเมล ์และจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้
ผูมี้ส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอื่นๆ ต่อบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทัรับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากผูถื้อหุ้นและนกั
ลงทุน ขณะท่ีตวัแทนฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยรั์บผิดชอบในการรับขอ้คิดเห็นและเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากพนักงาน 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัท าวิธีปฏิบติังานต่อขอ้ร้องเรียนของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อย่างชัดเจน เพ่ือ
รักษาสิทธิรวมถึงคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองและเก็บรักษา
ขอ้มูลส่วนตวัไวเ้ป็นความลบัซ่ึงเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในกรณีมีขอ้ร้องเรียนว่าอาจมีการกระท าความผิดจะมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและผูแ้ทนจากส่วนงานท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าว เพื่อสอบสวน
และด าเนินการตามขอ้บงัคบัทางวินยัของบริษทั และรายงานต่อคณะการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
บริษทัก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน โดยผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนได ้6 ช่องทาง ดงัน้ี 
ช่องทางท่ี 1  การร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่   

   บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
    42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
 ช่องทางท่ี 2  การร้องเรียนโดยจดัท าเป็นหนงัสือ และส่งมาท่ี 
    เลขานุการบริษทั  บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
    42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ช่องทางท่ี 3  การร้องเรียนทางโทรศพัทห์รือโทรสาร 
    โทรศพัท ์0-2429-0354-7 ต่อ 501 หรือ โทรสาร 0-2429-0358 

ช่องทางท่ี 4  การร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tpbigroup.com) 
ช่องทางท่ี 5  การร้องเรียนผา่นทางอีเมล ์ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@tpbigroup.com 
                    นกัลงทุนสัมพนัธ์ : ir@tpbigroup.com 
   เลขานุการบริษทั : company_secretary@tpbigroup.com 

ช่องทางท่ี 6  กล่องรับความคิดเห็น ส าหรับพนกังาน 
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2. นโยบายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
บริษทัตระหนกัดีว่าความปลอดภยัและสุขภาพท่ีดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพนกังานทุกคนพึงจะไดรั้บ พร้อมทั้งให้

ความส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างต่อเน่ือง บริษทัจึงจดัท านโยบาย        
ลดความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ดงัน้ี  

“สร้าง, รักษา และปฏิบติัตามจิตส านึกดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างจริงจงั เพื่อลดความเส่ียงของการ
เจ็บป่วย, การเกิดอุบติัเหตุ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน” 

ทั้งน้ีบริษทัไดท้บทวน ปรับปรุง การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแนวทางการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทั โดยมีการน าไปปฏิบติัอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ ตลอดจนส่ือสาร
ความเขา้ใจแก่พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ตามแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี  

• บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฏระเบียบ และต้องให้ความร่ วมมือกับนโยบายและกิจกรรมทางด้าน 
  อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบริษทั 

•   ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทางธุรกิจ  
   ทั้งหมดของบริษทั 

•   ป้องกนัและลดความเส่ียงในการเกิดอคัคีภยั เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรอบ 
•   สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเส่ียงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยท่ีเกิด  

   จากการท างานกบัเคร่ืองจกัรและสารเคมี 
•   ส่งเสริมและสนบัสนุนขอ้มูลในการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังานทุกคน 
•   ส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ชุมชน  

   รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
•   มุ่งเนน้การปลูกจิตส านึกดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้แก่บุคลากรทุกระดบั 
•   มุ่งเน้นท่ีจะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท างานทั้งพนักงาน โดยควบคุมความเส่ียงในการท างาน 

   อยา่งต่อเน่ือง 
•   มุ่งมั่นต่อการด าเนินกิจกรรม การให้ค  าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของผู ้ปฏิบัติงานรวมถึงตัวแทน 

   ผูป้ฏิบติังาน 
 
3. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองดว้ยบริษทัด าเนินธุรกิจผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกและบรรจุภณัฑ์ประเภทอื่นๆ มี         

ความมุ่งมัน่ในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมไปถึงการทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทั โดยจดัท าเป็นนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

“โรงงานสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้นของชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย” 
• การดูแลส่ิงแวดลอ้มในการท างานเป็นหนา้ท่ีของบคุลากรทุกคน 
•  สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน และลดปริมาณของเสียท่ีเกิด  

   จากกระบวนการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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•  ควบคุมคุณภาพน ้ าทิ้ง เสียงรบกวน และอากาศท่ีปล่อยออกนอกบริษทั  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
   และด าเนินการจดัการขยะ ของเสียให้ถูกตอ้งตามท่ีกฏหมายก าหนด เพื่อป้องกนัมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
   โดยรอบ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

•   ส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินงานและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่ชุมชน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอด 
   ห่วงโซ่อุปทาน 

•   มุ่งเนน้การปลูกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่บุคลากรทุกระดบั 
•   มุ่งมั่นต่อการด าเนินกิจกรรม การให้ค  าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของผู ้ปฏิบัติงานรวมถึงตัวแทน 

   ผูป้ฏิบติังาน 
 

 4. นโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นพลงังาน และเพื่อส่งเสริมการ

ใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 “ สร้างนิสัย  ร่วมใจพฒันา  พลงังานคุม้ค่า  แสวงหามาตรการ  รวมผูบ้ริหารและพนกังานเป็นหน่ึงเดียว” 

• การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า โดยการสร้างค่านิยมและจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน 
• การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด มีการลดการสูญเสียพลงังานทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจและการดูแลการใชเ้คร่ืองใช้ไฟฟ้า
ตลอดเวลา เพ่ือลดการร่ัวไหลของพลงังาน เป็นตน้ 

• การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม       
พลงังานน ้า และอ่ืนๆ 

• การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยดัไฟฟ้า 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพเช้ือเพลิง เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างท าให้เช้ือเพลิงให้พลงังานไดม้ากขึ้น 
• การหมุนเวียนกลับมาใช้ โดยการน าวสัดุท่ีช ารุดน ามาซ่อมใช้ใหม่ การลดทิ้งขยะท่ีไม่จ าเป็นหรือการ

หมุนเวียนกลบัมาผลิตใหม่ (Recycle) 
นอกจากการอนุรักษ์พลงังานแลว้ บริษทัยงัสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากร ได้แก่ น ้ า สารเคมีอย่างคุม้ค่า

เป็นไปตามเป้าหมาย และด าเนินการทบทวนปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรขององคก์รอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมกบัขนาดการใชท้รัพยากรของธุรกิจ และมีการจดัการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าของเสียมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
5. แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
บริษทัมีการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน จึงไดมี้การก าหนดกรอบการพฒันาสู่ความ
ยัง่ยืน โดยครอบคลุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกธุรกิจ 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
1. คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ใน

เวลาท่ีเหมาะสม ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูล
ดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่าวสารเป็น
ประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงาน
ประจ าปี โครงสร้างบริษทัและผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสาร
ทางทะเบียนของบริษทั กฎบตัรต่างๆ เป็นตน้ 

2.  บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ( Investor Relations) เพื่อท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับ 
นกัลงทุนหรือผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูล
ของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์สถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือในการลงทุน และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัในหัวขอ้ 
“นกัลงทุนสัมพนัธ์” เพ่ือให้ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก ทั้งน้ียงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเผยแพร่และช้ีแจง
ขอ้มูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซกัถามขอ้มูลอยา่งโปร่งใส โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมช้ีแจงดว้ย  

3.  บริษทัให้ความส าคญัต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ และจะจดัให้มีรายงาน         
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีในรายง านประจ าปี 
นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัสนบัสนุนให้มีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน และจดัท าจดหมายขา่ว เพื่อรายงานผลประกอบการฉบบัยอ่เป็นประจ าทกุ
ไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงการ เขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในทุกไตรมาส  

4. บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการแต่ละทา่น บทบาทและหนา้ท่ีของประธานกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีท่ี
ผ่านมา และความเห็นจากการท าหนา้ท่ี รวมทั้งการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียด
ของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัและบริษทัยอ่ย (หากมี) ดว้ย 

5. บริษทัจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นท่ีผูส้อบบญัชีให้บริการ 
6. บริษทัจะจดัให้มีรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความ

เส่ียง และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบไว ้โดยจะสรุปผลการปฏิบติั
ตามหลกัการดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้พร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

7.  บริษทัด าเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระท าการหรือแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เวน้แต่บริษทัจะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
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ลิขสิทธ์ิอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งน้ียงัมีการก าหนดนโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ
การใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การท างานของพนกังานเพื่อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบั
การท างาน 

8.  บริษทัมีการขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุผลและ
เป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ และ
ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในรายการดงักล่าว 

9.  บริษทัมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และแบบรายงาน
ประจ าปี 

10.  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือการก ากบัดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัและ/หรือหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบควบคุมภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้โดยการควบคุมภายในดังกล่าวยงัคงความคล่องตัวในการ
ปฏิบติังาน พนกังานสามารถควบคุม ก ากบั ประเมินผล และสอบทานการท างานไดด้ว้ยตนเอง เพื่อลดความเส่ียงทางธุรกิจ
และการใชอ้ านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

11. บริษทัไดจ้ดัให้มีการก ากบัดูแลระบบและกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทัอยา่งเหมาะสม จึงไดมี้การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ซ่ึง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงได้
จดัท ารายงานความเส่ียงองคก์รและแผนบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลความเส่ียง
ของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ประเมินระดบัความส าคญัของความเส่ียง 
ผลกระทบ และก าหนดกิจกรรมควบคุมไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การก าหนดการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความเส่ียงของ
บริษทั และไดร้ายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

12.  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รักษามาตรฐานใน
เร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม ครอบคลุมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสม ให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอย่างมีสาระส าคญัไม่มีส่วนใน
กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองนั้น รวมถึงไม่อนุญาตให้พนกังานรับหรือเสนอเงินสด ของขวญัท่ีมีมูลค่า หรือผลประโยชน์
อื่นใด ซ่ึงอาจตีความว่าเป็นการรับหรือให้สินบน รวมถึงประเด็นดา้นจริยธรรมตอ้งไดรั้บการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส      

13. บริษทัไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการถือหุ้นในลกัษณะท่ีบริษทั 2 บริษทัหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซ่ึงกนัและกนั เพ่ือ
เกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษทั อาทิเช่น การถือหุ้นไขว ้(Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบ 
ปิรามิด (Pyramid Holding) 
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท 
1.1.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลการจดัการของบริษทั รวมถึงการก าหนดทิศทาง นโยบาย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้น และการติดตามการด าเนินงานขอ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทั  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัอีกดว้ย 

1.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
(1)  คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  
(2)  คณะกรรมการบริษทัให้มีจ านวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด แต่ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 12 คน 

และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
(3)  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Directors) และกรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะ อนัจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่างๆ 
อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั โดยมีบทบาท อ านาจ หน้าท่ีท่ี
แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัมิให้เกิดสถานการณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั และให้มี
การถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม และจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ไดใ้นกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

(4)  ประธานกรรมการบริษทัจะไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อย
ดงักล่าว เสนอความคิดไดอ้ย่างอิสระ และไม่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งยงัสถานะเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามี
การตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม 

1.1.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
(1) เป็นบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียง

พอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัได ้
(2) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้
ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด  

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั 
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(4)  กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของ
กรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดย
จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั ทั้งน้ี
ตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้ 

ทั้งน้ี บริษัทก าหนดให้กรรมการท่ีไม่ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะให้มีขอ้จ ากดัในการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม คือ 

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ค)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดในท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม ส าหรับการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(ง)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนกังานหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับการแต่งตั้ง 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับการแต่งตั้ง 
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 (ฉ)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 (ช)  ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
1.1.4 การเลือกตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้  าการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

(2) ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทั แต่ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งของกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยูก่ารเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให้ใชวิ้ธีเสียงขา้ง
มากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 

(ก)  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(ข)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
(ค)  ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู ้

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(3) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งได ้ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั และจะแจง้การลาออกของ

ตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี การลาออกให้มีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 
(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
(จ) ศาลมีค าส่ังให้ออก 
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(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด และ
กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
คร้ังแรก และหากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อไปตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่าง
สมเหตุสมผล 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร ของบริษทัสามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในเครือหรือบริษทั
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนของ
กรรมการแต่ละท่าน รวมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทั เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.1.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.1.5.1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ปฏิบติัหน้าท่ีและก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
ซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย 

(2) ก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอ านาจอนุมัติของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ รวมถึงก ากับดูแลการบริหารงาน 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ เพื่อบรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทัและผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความ
ยัง่ยืนของบริษทัเป็นส าคญั ดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสม 

(3) คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายงานเก่ียวกบัสถานะ ขอ้มูลและผลประกอบการดา้นต่างๆเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจท่ีน าส่งโดยฝ่ายจดัการเป็นประจ า ดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในดา้นต่างๆ อาทิ 
ขอ้มูลทางการเงิน การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัเงินให้กูย้ืม สภาพคล่อง สภาวะและความผนัผวนของตลาด การลงทุน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  

(4) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้ นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของผูบ้ริหารระดบัสูง 

(5) ด าเนินการให้บริษทัและบริษทัย่อยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

(6) พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(7) พิจารณาอนุมติัและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
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(8) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(9) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบติังาน 
(10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษทั หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดงักล่าวแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(11) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
และจดัให้มีการปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(12) แต่งตั้ งผูมี้ความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสม จากผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 (13) แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัรวมถึงการ
ให้ค  าแนะน าในเร่ืองขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
การติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษทัให้การก ากบัดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการด าเนินงาน
ในระดบัสูง จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุม บนัทึกรายงานการประชุม และ
หนา้ท่ีอื่นๆตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(14) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
(15) จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(16) ดูแลให้เร่ืองส าคญัทั้งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงาน

ของกิจการถูกบรรจุในวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  

(17) ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัอยา่งเป็นธรรม 
(18) คณะกรรมการบริษทัรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนัประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่การปฏิบติัตามกฎหมายและความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(19) คณะกรรมการไดแ้บ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบออกจากคณะผูบ้ริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุล

อ านาจและป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจในการตดัสินใจเบด็เสร็จ 
(20) ก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบาย 

พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติั และจดัให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้นโยบายมีความ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะส้ัน 

(21) มอบหมายให้กรรมการบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทันั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมัติ
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รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้

1.1.5.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
(1) เป็นผูน้ าและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเช่ือถือไวว้างใจต่อกรรมการ และดูแล

ให้มัน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(2) รับผิดชอบในการก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
รวมทั้งเป็นผูมี้เสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั นอกจากน้ี
ยงัท าหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

(3) ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง เก่ียวขอ้ง และทนักาล โดยเฉพาะอยา่งย่ิงขอ้มูล
เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทัควรอยู่บนพ้ืนฐานของดุลยพินิจและขอ้มูลท่ี
เพียงพอ และสนบัสนุนให้ความเห็นต่างไดรั้บการอภิปรายและหารือกนั 

(4) ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการบริษทัเขา้ใจลกัษณะ และระดบัของความเส่ียงส าคญัท่ีองคก์รรับไดใ้นการด าเนินกล
ยทุธ์ รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

(5) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร วาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริษทัควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบตามหน้าท่ี และดูแลให้
มัน่ใจว่าประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบัวาระดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทัมี
ความรับผิดชอบในการดูแลให้กรรมการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ และระมดัระวงั เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร รวมถึงการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมาก
พอท่ีกรรมการบริษทัจะอภิปรายประเด็นส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งรอบคอบ ให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเด็นในดา้นกลยทุธ์ 

(6) รับทราบข้อมูลธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผูบ้ริหารระดับสูง และให้ค  าปรึกษาและสนับสนุน
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการพฒันากลยทุธ์ 

(7) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

(8) ดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยไดรั้บการ
ประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี  และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

1.1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
(1) มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 7 คร้ังต่อปี โดยก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และ

แจง้ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนส้ินปีของปีปัจจุบนั เพ่ือวางแผนเขา้ร่วมประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิม
ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  
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(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัด
ประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
ให้สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

(3) มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
(4) จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและ

สามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกคร้ัง บริษทัจะจดัให้มีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและ
รายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา  

1.1.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้หากมีรองประธานกรรมการบริษทัอยู่ในท่ีประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้
กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบริษทัคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน และขณะท่ี

คณะกรรมการบริษทัจะลงมติตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุม 
เวน้แต่กรรมการบริษทัซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
 
1.2     โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 
1.2.1  โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการก ากบั

ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการจดัท ารายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

1.2.1.2  องค์ประกอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 
คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ ท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
  ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึก
รายงานการประชุม 
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1.2.1.3  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
(1) เป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้มีอ านาจตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
(4) เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

1.2.1.4  การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการตรวจสอบ 

โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้ีก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซ่ึงจะ
ส่งผลให้บริษทัมีจ านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจ านวนครบถว้นทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1.5  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

 โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  
(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจา้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งข้อบังคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง และเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ/หรือธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชองของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการ
ว่าจา้งหรือน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 

(9) หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษทั 
 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 (10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (11) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบตอ่
บริษทั (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษทั (Risk Appetite)พร้อมทั้งก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในบริษทัให้มีความครอบคลุม และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทางของ
ธุรกิจ ทั้งน้ี ตอ้งครอบคลุมความเส่ียงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงัน้ี 
 (ก) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 
 (ข) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

 (ค) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
 (ง) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ (Compliance Risk) 
(12) พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากับดูแลระดบัความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้ง ก าหนด
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งบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกบับริษทั เพ่ือใชเ้ป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบติังาน
ตามสถานการณ์ความเส่ียงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

(13) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยทุธ์ และแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบติัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั และ
สามารถก ากบัดูแลระดบัความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดเ้ป็นประจ าทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั
ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง  

(14) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.2.1.6  การประชุม 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คร้ัง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือนตามรอบระยะเวลาการ
จดัท ารายงานทางการเงินหรืออย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้งน้ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นพิเศษไดห้ากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการ
บริษทัให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

(2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระกบัผูส้อบ
บญัชีของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพ่ิมจากการ
ประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นวาระหน่ึงของการประชุมปกติของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีวาระอื่น ๆ อยูด่ว้ยก็ได ้

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ให้สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได ้
 1.2.1.7  องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และขณะท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะลงมติตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุม เวน้แต่
กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราว
ถดัไปเพ่ือทราบทุกคร้ัง 
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1.2.2 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.2.2.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จดัตั้งขึ้นเพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั หรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

1.2.2.2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรริษทัจ านวนอย่างน้อย 3  คน ซ่ึงประกอบดว้ยเป็นกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด  
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซ่ึงเป็น

กรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือ
ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม  
  1.2.2.3 คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ  

(1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้

(2) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

1.2.2.4 การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งบคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถว้นตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ

สรรหาฯ  โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั (กรณีกรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัดว้ย) ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ไดอ้ีก ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารง
ต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการสรรหาฯ ต ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาฯ  รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการสรรหาฯ ไ ม่
ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ 
 1.2.2.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

(1) ก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยของ
บริษทั) และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมในดา้นความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
รวมทั้งน าฐานขอ้มูลกรรมการเดิมมาใชพิ้จารณาในการสรรหากรรมการใหม่ เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้ง และ/หรือ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แลว้แต่กรณี) รวมถึงการทบทวนหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ หากมีการเสนอช่ือ
กรรมการรายเดิม ตอ้งค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายนั้นเป็นส าคญั  
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(2) พิจารณาทบทวนและก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยูใ่นรูป   
เงินสด หลกัทรัพย ์หรืออื่นใด) ให้กรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารระดบัสูงให้เหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และดูแลให้กรรมการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะน าเสนอผลการพิจารณา
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าว
จะตอ้งไม่สูงเกินความจ าเป็นและสามารถเทียบเคียงไดก้บัอตัราทัว่ไปของธุรกิจเดียวกนั โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
ความช านาญ ความตั้งใจและความทุ่มเทในการปฏิบติังาน ประกอบกบัผลงานหรือประโยชน์ท่ีกรรมการรายนั้นท าให้แก่
บริษทั 

(3) จดัท ารายงานการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้น 

(5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ
สภาวการณ์ 

(6) พิจารณานโยบายและงบประมาณในภาพรวม เก่ียวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปี ตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นใดของพนกังานบริษทัและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(7) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(8) ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(9) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด 

1.2.2.6 การประชุม 
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุม

อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมาย

ส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการสรรหาฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ให้สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

1.2.2.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ตอ้งมีกรรมการสรรหาฯ เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานใน
ท่ีประชุม 

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
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(3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และขณะท่ีคณะกรรมการสรร
หาฯ จะลงมติตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุม เวน้แต่กรรมการ
สรรหาฯ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราว
ถดัไปเพ่ือทราบทุกคร้ัง 
 
1.2.3 โครงสร้างคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
  1.2.3.1 วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าหน้าท่ีในการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.3.2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลทั้งหมด  
ทั้งน้ีให้คณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลเลือกกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงเป็นกรรมการ

อิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
ความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลเก่ียวกบัการนดั
หมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม  
  1.2.3.3 คุณสมบัติของกรรมการความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล 

 (1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้

(2) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

1.2.3.4 การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.ขา้งตน้ เพ่ือด ารงต าแหน่ง

กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล โดยกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (กรณีกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทัดว้ย) ทั้งน้ี กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลไดอี้ก ในกรณีท่ีกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจ
ด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ต ่ากว่า 3 คน ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลรายใหม่ให้ครบถว้นในทนัที หรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลไม่ครบถว้น เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล 
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 1.2.3.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(1) ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการและความยัง่ยืนของบริษทั ทบทวนความเหมาะสม และความ

พอเพียง รวมถึงก าหนดแนวปฏิบติัดา้นจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2) วางแผนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
(3) จดัให้มีการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยืนของ

บริษทั รวมถึงก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษทั 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัไดมี้หลกัการท่ีดีในการก ากบัดูแลการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(4) ประเมินผลการปฏิบติังานภายในของบริษทัดว้ยหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อก าหนดประเด็นท่ีตอ้ง
ปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนว
ปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสมและตามท่ีเห็นสมควร 

(5) ผลกัดนัและก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติังานตามมาตรฐานความปลอดภยั การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีของ
บริษทั ตลอดจนชุมชน และสังคมรอบขา้ง เพื่อการด าเนินงานท่ีย ัง่ยืนของบริษทั 

(6) เป็นตวัแทนบริษทัหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการส่ือสาร และด าเนินกิจกรรมดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความยัง่ยืน ทั้งกบัผูบ้ริหาร พนกังาน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

1.2.3.6 การประชุม 
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ตามท่ีประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและ

บรรษทัภิบาลเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและ

บรรษทัภิบาล หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ทุกท่านล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการความยัง่ยืนและ
บรรษทัภิบาล ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
ให้สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

1.2.3.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ตอ้งมีกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล เขา้

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ใน
กรณีท่ีประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการ
ความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล คนใดคนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล คนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และ

ขณะท่ีคณะกรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาลจะลงมติตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุม เวน้แต่กรรมการความยัง่ยืนและบรรษทัภิบาล ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 
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(4) ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เป็นผู ้รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปเพ่ือทราบทุกคร้ัง 
 
1.2.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.2.4.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงของ

องคก์ร รวมถึงพิจารณาแนวทางก าจดั ลด และควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

1.2.4.2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3  คน ซ่ึงประกอบดว้ยเป็นกรรมการ

บริษทัและ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 
 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เลือกกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วยเหลือ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม  
  1.2.4.3 คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้

(2) มีความรู้ความช านาญในธุรกิจของบริษทั 
(3) มีความเขา้ใจความเส่ียงในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

  1.2.4.4 การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.ขา้งตน้ เพ่ือด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริหารความเส่ียง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการบริษทัและ/หรือเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร 
มีวาระการด ารงตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง หากกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่ไดด้ ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั (กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัดว้ย) ทั้งน้ี กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพน้
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงไดอี้ก ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซ่ึงจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงต ่ากว่า 3 
คน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงรายใหม่ให้ครบถว้นในทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบั
แต่วันท่ีจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ื องในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 1.2.4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

(1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงประเภท
ต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ , ความเส่ียงดา้นการเงิน , ความเส่ียงดา้นกฎหมาย , ความเส่ียงดา้นบญัชี เป็นตน้  

(2) ทบทวนนโยบายและพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และ
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
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(3) สนบัสนุน ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบั 
(4) ก ากบัดูแล ติดตาม และสอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถบริหารจดัการความ

เส่ียงให้อยูร่ะดบัที่ยอมรับไดส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
(5) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และด าเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 1.2.4.6    การประชุม 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามท่ีประธานคณะคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 
แต่ให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
 1.2.4.7    องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมาประชุมเลือ ก
กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และขณะท่ี

กรรมการบริหารความเส่ียงจะลงมติตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมา
ประชุม เวน้แต่กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคราวถดัไปเพ่ือทราบทุกคร้ัง 

 
1.2.5 โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร 

1.2.5.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการท่ีจดัตั้งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทัในการบริหารงาน         

ก ากบัดูแลและควบคุมกิจการของบริษทั เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและท าให้บริษทั
เติบโต       อยา่งย ัง่ยืน   

1.2.5.2  องค์ประกอบ 
  คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวนหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั     

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เก่ียวกบัการนัดหมายการ
ประชุมการจดัเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม 

1.2.5.3  คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 
(1) เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
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(2) เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ  สามารถอุทิศเวลา                    
มีความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 

1.2.5.4  การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริหารซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารไดอ้ีก 
 การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีด ารงต าแหน่ง            

เป็นผูบ้ริหารของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 
1.2.5.5  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่าง ๆ 

ของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ พร้อม
ให้ค  าปรึกษาแนะน า การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(3) พิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน การท าธุรกรรม
ตามปกติของบริษทัภายใตอ้ านาจวงเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้

(4) ก าหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  
(5) ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
(6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

  1.2.5.6  การประชุม 
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างนอ้ย 1 คร้ัง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได ้
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 
วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริหารไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษทั ให้สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

(3) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ และ /หรือบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมไดต้ามความเหมาะสม 
 1.2.5.7  องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

(2) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และขณะท่ีคณะกรรมการ

บริหารจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุม เวน้แต่
กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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1.2.6 โครงสร้างของผู้บริหารระดับสูง 
1.2.6.1 วัตถุประสงค์ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลการจดัการของบริษทั เป็นผูน้ าของบริษทัในการดูแลการ

ท างานโดยรวมของบริษทัให้สามารถด าเนินงานไปไดดี้ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวในอนาคตขา้งหน้า รวมถึงดูแลการ
ปฏิบติังานประจ าตามปกติเพื่อประโยชน์ของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และ
งบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  1.2.6.2 คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง 
  ในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยจะ
พิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบติัเฉพาะในดา้นต่างๆ ในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทั เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 1 
บริษทั และเป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
น าเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 1.2.6.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ   

(1) ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(2) บริหารจดัการและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั ดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการ
ปฏิบติังานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 

(3) มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง และก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนสั 
รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนส าหรับพนกังานบริษทัในต าแหน่งท่ีต ่ากว่าประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภายใตก้รอบ และนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวแ้ละ/หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติั (Authority Limits) 

(4) เจรจา และเขา้ท าสัญญา ส่ังจ่ายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั ทั้งน้ี 
วงเงินส าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด และ/หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมัติ 
(Authority Limits) 

(5) อนุมติัการกูย้ืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กูย้ืม ตลอดจนการจ าน า จ านอง หรือเขา้
เป็นผูค้  ้ าประกันของบริษทัและบริษทัย่อย และการลงทุนของบริษทั ภายในวงเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมัติ 
(Authority Limits) 

(6) ออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษทัเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(8) มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  ทั้งน้ี การมอบอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้

 
1.2.7 เลขานุการบริษัท 

1.2.7.1 วัตถุประสงค์ 
เลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษทั 

อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและด าเนินงาน
ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให้การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2.7.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
(1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยบริษทั

มหาชน จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(2) ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
(3) มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 

 1.2.7.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน์้ี 
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปี      

ของบริษทั 
 (ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานประชุมผูถื้อหุ้น 
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(4) ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัและ

ติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
(5) ให้ค  าแนะน ากรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั และจดัส่งรายงาน

การมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(6) จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อรายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(7) จดัท าร่างนโยบายดา้นการบริหารต่าง ๆ เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
(8) แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตาม

มติและนโยบาย 
(9) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์ เป็นตน้ 
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(10) ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และดูแลผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสมให้ไดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ  ของผูถื้อหุ้นและข่าวสาร
ของบริษทั ดูแลให้บริษทัและคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร ( Corporate Records ) อาทิ หนงัสือจด
ทะเบียน นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ 

(12) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 
การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะเป็นผูส่้งแบบประเมินผล
คณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะ (As a Whole) และประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้แก่ประธานกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับใช้
ประเมินการท างานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จากนั้นรวบรวมคะแนนและสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีท่ีผ่านมาและ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ ดงัน้ี 

 
  ร้อยละ 90 – 100  = ดีเยี่ยม 
   ร้อยละ 76 – 89  = ดีมาก 
   ร้อยละ 66 – 75  = ดี 
   ร้อยละ 50 – 65  = พอใช ้
   ต ่ากว่าร้อยละ 50  = ควรปรับปรุง 

 
แผนการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษทัไดมี้การก าหนดผูสื้บทอดต าแหน่งงานท่ีส าคญั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง              
โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการดูแลให้มีการจดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั และทบทวนแผนดงักล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ 
เช่น คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีมี
คุณสมบติัเขา้ข่ายเหมาะสมท่ีสามารถสืบทอดในแต่ละต าแหน่ง                

 
 สรุปอ านาจอนุมัติ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัคู่มืออ านาจด าเนินการฉบบัแกไ้ขคร้ังล่าสุด โดยสามารถสรุปอ านาจ
อนุมติัของคณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารส าหรับการด าเนินงานท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2 งบประมาณประจ าปี  (การลงทุนในสินทรัพย์ (เ พ่ือใช้งาน) การขาย 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายในการผลิต) 

อนุมติั - 

1.1 งบประมาณของโครงการลงทุนในสินทรัพย์ท่ี เ พ่ิมเติมระหว่างปี 
(โครงการท่ีไม่ไดข้องบประมาณประจ าปีไว)้ 

ทุกขนาดรายการ 
วงเงิน 50  

ลา้นบาท / โครงการ1/ 
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รายการ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1.2  ทบทวนงบประมาณการลงทุนในสินทรัพยต์่อโครงการ (โครงการท่ีมี

การของบประมาณประจ าปีไว)้ 
ทุกขนาดรายการ 

เพ่ิมได ้20%  
ของงบประมาณเดิม1/ 

1.3 ทบทวนงบประมาณการขาย  
 (ทุกไตรมาส) 

ทุกขนาดรายการ 
วงเงินเปลี่ยนแปลง 40%  
ของงบประมาณประจ าปี1/ 

1.4  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีจ่ายเกินงบประมาณ ทุกขนาดรายการ 
วงเงิน 20%  

ของงบประมาณประจ าปี1/ 

1.5 ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีจ่ายเกินงบประมาณ ทุกขนาดรายการ 
วงเงิน 40%  

ของงบประมาณประจ าปี1/ 
3 การเบิกค่าใช้จ่าย   

2.1 การเบิกค่าใชจ่้ายจากวงเงินสดย่อย ทุกขนาดรายการ 
วงเงิน 100,000 บาท / คร้ัง 
(รวมทั้งเดือนไม่เกิน 100,000 

บาท) 

2.2 การเบิกค่าใชจ่้ายตามงบประมาณต่อคร้ัง ทุกขนาดรายการ วงเงิน  50 ลา้นบาท / คร้ัง 
4 การจัดหา   

3.1  การอนุมติัใบสั่งซ้ือสินคา้เพ่ือขาย (PO) ทุกขนาดรายการ วงเงิน 40 ลา้นบาท 
3.2 การอนุมติัใบสั่งซ้ือ (PO) เช่น ทรัพยสิ์น วตัถุดิบเพื่อผลิต และค่าใชจ่้าย

ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ 
ทุกขนาดรายการ วงเงิน 40 ลา้นบาท 

3.3 การพิจารณาการเข้าท าสัญญาเก่ียวกับการด าเนินงานธุรกิจปกติของ
บริษทั 

ทุกขนาดรายการ วงเงิน 40 ลา้นบาท 

5 การร่วมทุนและการลงทุน   
4.1 ตั้งกิจการใหม่ / เลิกกิจการ / ควบกิจการ / โอนกิจการ   อนุมติั2/ - 
4.2 การร่วมทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) อนุมติั - 
4.3 การลงทุนซ้ือหุ้น / ขายหุ้น   

4.3.1 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและบริษทัอ่ืนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

อนุมติั - 

4.3.2 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทุกขนาดรายการ วงเงิน 10 ลา้นบาท1/ 
4.4 การลงทุนกรณีอ่ืนๆ เช่น ตราสารหน้ี Investment Grade หน่วยลงทุน

พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารทางการเงินอ่ืนๆ 
ทุกขนาดรายการ วงเงิน 10 ลา้นบาท1/ 

6 การขอวงเงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ทุกขนาดรายการ วงเงิน 50 ลา้นบาท 

             หมายเหต:ุ    1/ รายงานคณะกรรมการบริษทัทราบ 
  2/ น าเสนอผูถ้ือหุ้นอนุมติั 

 
นโยบายการสรรหากรรมการ 
 การสรรหากรรมการนั้น บริษทัจะให้ความส าคญักับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติั 
การท างานท่ีดี และมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถ
อุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจดัท าตารางความรู้ความช านาญ (Board Skills Matrix) เพื่อก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ า เป็นท่ียงัขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใสสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุน้ โดยมีขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดงัน้ี 
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1.  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัมายงับริษทั 
2.   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ   
   ความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทั 

3.  พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการท่ีจะสรรหาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และกลยทุธ์ของบริษทั  

4.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ หรือกรรมการท่ีแต่งตั้งเพ่ิมเติม และ
เสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการมายงัเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 

6.  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบรายช่ือกรรมการท่ีจะน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 

 
ตารางความรู้ความช านาญ (Board Skills Matrix) ของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

 
นโยบายสรรหาผู้บริหาร  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีความสามารถและ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด โดยมีปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ คุณสมบติั 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการในแนวทางเดียวกบัคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซ่ึงผูบ้ริหาร
สูงสุดและคณะกรรมการบริษทัจะต้องมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดย
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นายบรรจง  จิตตแ์จง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายธนัวา  เลาหศิริวงศ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายปริญญา  ศนิวารวรุณ ✓ ✓ ✓ ✓

นานกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายสมศกัด์ิ บริสุทธนะกลุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายวิชยั บริสุทธนะกลุ ✓ ✓ ✓

นายกมล บริสุทธนะกลุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายศกัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธนะกลุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นายสิทธิชยั บริสุทธนะกลุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารอื่นๆ ผูบ้ริหารสูงสุดจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  
 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ซ่ึงผ่านการพิจารณาและน าเสนอ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งมีจ านวนและส่วนประกอบท่ีสามารถ
ดึงดูดกรรมการท่ีมีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารได ้และจะหลีกเล่ียง
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินความจ าเป็น ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาตามหลกัปฏิบติัโดยทัว่ไปใน
อุตสาหกรรม ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชนท่ี์
กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษทัได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้
กรรมการรายใดท าหน้าท่ีเพ่ิมเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้น จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
หน้าท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ส าหรับค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหาร (เรียกโดยรวมว่า “ผูบ้ริหาร”) จะ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารรายบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งระยะส้ันและ       
ระยะยาว และสะทอ้นถึงแนวปฏิบติัและแนวทางท่ีดีตลอดจนมาตรฐานของบริษทั อีกทั้งยงัตอ้งสามารถแข่งขนักบัองคก์ร
อ่ืน เพ่ือดึงดูดและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จระยะส้ันและระยะยาวของบริษทั รวมทั้งเป็นไปตามนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไดรั้บการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. นโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
บริษทัมีนโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความ

เก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงและก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและ ผล
การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงตอ้งไม่เป็นบริษทัท่ีมีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ร่วมถือหุ้นในบริษทัย่อย เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัย่อยนั้น เวน้แต่
แสดงไดว่้าการจดัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัย่อย เพื่อให้บริษทัสามารถควบคุมดูแลกิจการและการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั บริษทัจึงก าหนดให้การเสนอช่ือและการใชสิ้ทธิออกเสียง ในการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัก่อน โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษทัย่อย มีหน้าท่ีติดตามดูแลบริษทัย่อยให้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ อย่างครบถว้นถูกต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลควบคุมให้บริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ดูแล
ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยให้ปฏิบติัตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกทั้งด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั บริษทัไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญั
ในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ส าหรับการท ารายการ
ระหว่างบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั หรือการท ารายการส าคญัอื่นใด
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ของบริษทัย่อย เช่น การเลิกบริษทัย่อย การอนุมติัการเพ่ิมทุนหรือลดทุน ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการท ารายการดังกล่าว ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งจากบริษทันั้น ต้องดูแลให้บริษทัย่อยมีการ
ด าเนินการในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษทั
ดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย  โดยท่ีผา่นมา บริษทัไดป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด และการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนใน
บริษทัย่อยดงักล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและ/หรือขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าว  
 

3. นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือให้เกิดความยติุธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
ระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 
และประกาศให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. กรรมการและผูบ้ริหาร (ซ่ึงหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ตอ้งการซ้ือขายหุ้น
บริษทั ตอ้งแจง้ต่อเลขานุการบริษทัอย่างน้อย 1 วนัก่อนการซ้ือขายหุ้นบริษทั ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบั
จากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป 

2.  ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึง มีผลหรืออาจมีผลต่อการ 
 เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อ
บุคคลภายนอก หรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผย
สู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 45 วนั
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 2 วนั  
ทั้งน้ี หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างาน
ของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ 
ตลอดจนการเลิกจา้งให้พน้สภาพการเป็นพนกังาน 

นอกจากนั้น บริษทัจดัท านโยบายและก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบติัให้ผูบ้ริหาร พนกังานและบุคคลภายนอก
ท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การส ารองขอ้มูล และการเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยท าการเผยแพร่ให้เจา้หน้าท่ีทุกระดบัในบริษทัไดรั้บทราบและเจา้หน้าท่ีทุกคนจะตอ้งลงนาม
ยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายน้ีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบติดตามการปฏิบติังานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย 
และมีการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของนโยบายและระบบควบคุมโดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 

4.  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
บริษทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาพบว่าบริษทัไดน้ าหลกัปฏิบติัส่วนใหญ่มาปรับใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัแลว้ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัไดด้ า เนินการตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ส่วนประเด็นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัดงัน้ี จะน าไปพิจารณาปรับใชใ้ห้เหมาะสมต่อไป 
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