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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้

ตระหนกัถึงบทบาทและความส าคญัของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จึงได้

จัดตัง้อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการและก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวได้

มุ่งเน้นถึง สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลู

และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่แก่ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Right) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในด้านสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของ

บริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการลงทุนใน

บริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้มีนโยบาย ดงัต่อไปนี ้

1. การให้ข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัทที่มีผลต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญ และจ าเป็นต่อการตัดสินใจของ 

ผู้ ถือหุ้ น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง - 

ประเทศไทยอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่างชดัเจน เท่าเทียม และเพียงพอ  ต่อการตดัสินใจ โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของ

บริษัท  

3. ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะระบรุายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อม

ค าชีแ้จง หลกัการและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และการลงมติ ลงในหนังสือเชิญประชุม

และพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดและวิธีการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ รวมถึงการมอบฉนัทะ บนเว็ปไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนัและจดัสง่ชดุเอกสารดงักลา่วเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่ต ่ากว่า 

21 วนั 
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4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

โดยรายละเอียดและแบบฟอร์มการมอบฉันทะจะถูกน าส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือ

สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็ปไซต์ของบริษัท 

5. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

6. บริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส าคญัในแต่ละวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่าง

กะทันหัน โดยจะด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ถูกก าหนดไว้ในการหนังสือเชิญประชุม

ตามล าดบั โดยไม่มีการสลบัวาระ 

7. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัท ภายในวนัท าการถดัไปของการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. บริษัทจะจดบนัทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงประเด็นที่มีการซกัถามและแสดงความ

คิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเปิดเผยรายงานการประชมุบนเว็ปไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้ง

ผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ 

และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้บนัทึกวิดีทศัน์การ

ประชมุ  

10. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น 

11. ผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

I. เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัท 

II. เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท 

III. เพื่อพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ 

IV. การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 

V. เพื่อพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

VI. เพื่อพิจารณานโยบาย หรือเร่ืองต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด 

12. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และค าถาม ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
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13. สิทธิอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัท ได้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายบุคคล ผู้ ถือหุ้นสถาบนั 

หรือผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสง่เสริม การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการได้ก าหนด

นโยบาย ดงัต่อไปนี ้ 

1. ให้ความส าคญั ในการเปิดเผยข้อมลูและข่าวสารที่เก่ียวกบับริษัท อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 

แก่ผู้ ถือหุ้น ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารแก่ผู้ ถือหุ้ น  และผู้ ที่ เ ก่ียวข้องผ่านการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และ  

การจดักิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day หรือ Digital Road 

Show  

3. การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี ้

I. ไม่น าความลบัหรือเปิดเผยข้อมลูของบริษัท เพื่อไปใช้ในการหาประโยชน์สว่นตวัหรือบุคคลอ่ืน 

หรือน าความเสียหายมาสูบ่ริษัท ยกเว้น เป็นข้อมลูที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

II. กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรก โดยขอยื่นแบบ 59-1 ต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการ ซือ้ ขาย โอน หรือได้รับ

หลกัทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง  

III. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจะเปิดเผย

การท ารายการดังกล่าวทุกรายการ พร้อมทัง้ระบุผู้ที่ความเก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคญั โดยยึด

หลกัการเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 บริษัทได้ค านึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือ

ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่อแข่ง สงัคม และหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจาก

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยได้รับการสนบัสนนุในด้านต่างๆ จากผู้มีสว่นได้เสีย นอกจากนีบ้ริษัท ยงัเปิดช่องทางการ
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รับเร่ืองร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต โดยมีการก าหนดขัต้อนขึน้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้

มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ดูแล ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) 

ทัง้นีบ้ริษัท ได้มีนโยบานการปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทได้ค านึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้ ถือหุ้น เสมือนเจ้าของกิจการ โดยบริษัทจะสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบติัตามแนวทาง ต่อไปนี ้

1. ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ตามหลกัการของวิชาชีพ ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ และ

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย 

2. น าเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

และมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทนุ อย่างครบถ้วน 

3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆ

ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

4. ไม่กระท าการใดๆ ที่ละเมิดและริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่สง่ข้อมลูหรือเอกสารส าคญัให้ผู้ ถือหุ้นมี

เวลาในการตดัสินใจ หรือเพิ่มวาระการขออนุมติัส าคญัหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

5. บริษัท ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอ ชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เสนอค าถาม หรือ

เสนอวาระเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

กลุ่มพนักงาน 

บริษัทได้ยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน ความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และ/หรือสิทธิอ่ืนๆตามกฏหมายแรงงานก าหนด 

พร้อมทัง้มีหลกัการในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนกังาน ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 

รวมทัง้ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 

และมีความปลอดภยั 
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กลุ่มลูกค้า 

 บริษัทได้ค านึงถึงความส าคญัของลกูค้า โดยมีการก าหนดนโยบายดงัต่อไปนี ้

1. รักษาความลบัของลกูค้า และไม่น าไปใช้ประโยชน์สว่นตนหรือผู้ เก่ียวข้องก่อนได้รับอนญุาตจากลกูค้า 

2. ให้ข้อมลูที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า 

3. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจกบัการตัดสินใจ

ของลกูค้า 

4. สร้างความสมัพนัธ์อนัดี ในระยะยาวแก่ลกูค้าของบริษัทเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการท าการค้ากัน

ในระยะยาว 

5. ให้ลกูค้าจดัท าแบบประเมินความพงึพอใจเพื่อน ามาพฒันาสินค้าและบริการ 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

 บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า ซึ่งจะ

ปฏิบติัตามสญัญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า  โดยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ดงันี ้

1. ไม่เรียกหรือรับการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้าและเจ้าหนี ้ตามหลกันโยบายการ

ต่อต้านการทจุริตและคอรัปชัน่ 

2. เปิดเผยข้อมูลให้แก่คู่ค้าและเจ้าหนีท้ราบ ทันทีที่พบข้อมูลการทุจริตที่เก่ียวข้อง โดยจะด าเนินการ

แก้ปัญหาร่วมกนัอย่างรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเงื่อนไข และข้อตกลงกนั อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามได้บริษัท จะแจ้งให้

ทราบลว่งหน้าทนัที โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั 

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีนโยบายการให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสมและ ด าเนินการ

เปรียบเทียบราคาและคณุภาพสินค้าบริการท่ีได้รับ 
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กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงนิ และเจ้าหนีอ้ื่นๆ 

 บริษัทปฏิบัติต่อกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนีอ่ื้นๆ ด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตาม

สญัญาอย่างเคร่งครัด เช่น การช าระเงินกู้ยืมและ/หรือดอกเบีย้จ่าย ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนีบ้ริษัท ยงัมี

การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อป้องกนัการขาดสภาพคล่องในการช าระหนีคื้นแก่ธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือเจ้าหนี ้

อ่ืนๆ 

คู่แข่ง 

 บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติ ต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือใช้วิธีเอาเปรียบในการท า

การค้า โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบาย ดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทางธุรกิจที่ดี 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูหรือความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สจุริต 

3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

4. มีนโยบายสง่เสริมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

สังคม 

 บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมโดยรอบ

เขตการประกอบธุรกิจ พร้อมทัง้ยงัมีนโยบายการสง่เสริม ยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี

ขึน้พร้อมๆกบัการเติบโตของบริษัท 

 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัท มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท 

ช่องทางของตลาดหลทัรัพย์ และสื่อมวลชน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการต่างที่สะท้อนความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ และทันต่อ

เหตุการณ์ โดยด าเนินการตามหลักการและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศใช้ 
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Directors’ Responsibilities) 

 บริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบติัตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ของบริษัท และ

มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ  

ตามกลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความ

คิดเห็นใน แผนงาน งบประมาณ และผลการด าเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาและอนุมัติ   

และมีการติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประชุม 

 คณะกรรมการของบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์

ที่หลากหลาย ท าหน้าที่พิจารณาในเร่ืองส าคัญที่เก่ียวกับการบริหารงานของบริษัท และมีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย  และต้องมี

คณุสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ ควรมีอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด 

 องค์ประชุมคณะกรรมการ และ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ต้อง

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 75  ของกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติการประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดงันี ้
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1. ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วัตถุประสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นบนพืน้ฐานของหลักการ  
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทาง วิสยัทศัน์ เปา้หมาย และงบประมาณของบริษัทฯ 

3. ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เ ป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สงูสดุให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

4. ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ ของ
บริษัทฯตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือให้ถูกต้องและ 
แสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

6. จดัให้มีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของ
การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ 

8. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้ด าเนินกิจการ
ของบริษัท  ภายใต้การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ห รือ  
กรรมการผู้จัดการ หรือมอบอ านาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อ านาจได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจดังกล่าว จ าไม่เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ สามารถ
อนมุติั รายการที่ผู้ รับมอบอ านาจ หรือบคุคลที่มีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกับบริษัท และหากมีการมอบอ านาจให้แก่บุคคลใด ต้องเป็นไปตาม 
มติที่ประชมุคระกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย 

9. รายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องให้กบับริษัทฯทราบ 
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10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี
หลกัเกณฑ์และท าการประเมินผลปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 

11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคณุวฒุิที่เหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็น 
เอกฉนัท์จากที่ประชมุ คณะกรรมการบริษัทรับรอง 

12. คณะกรรมการจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
จากองค์กรภายนอก ตามนโยบายการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรของบริษัท 

13. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าแนวทางในภาพรวมของ
บริษัทฯไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

14. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

15. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารดงักลา่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงดังดล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ข้อระเบียบ ข้อก าหนดหรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
กรรมการบริษัท สามารถอนุมติัรายการที่ตรเองหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยาม ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัดแูลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ) 

บทบาทของประธานกรรมการ 

1. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบรษัท และกฎหมาย 

1.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นได้ อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน 

1.3 สรุปมติที่ประชมุและสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

1.4 ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจดัการ 

2. เป็นผู้น าในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบับริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้ เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้มีการ
ตอบข้อชกัถาม ของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทจุริตหริอ คอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณของบริษัท 

4. เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบติั
หน้าที่ของ กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายบริษัท 

5. ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความชดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม 

7. ก ากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท
รายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 
และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบงัคับของบริษัท กฏบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวน
วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน แผนงานและแผนงบประมาณประจ าปี ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 
รวมถึงติดตามและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และดูแลการเข้าควบรวมกิจการ หรือการ
ลงทนุในโครงการต่างๆ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ หากจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
สัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง หลังจากจดทะ เบียนบริษัทนัน้  
ให้จบัสลากว่ากรรมการท่านใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง ซึง่กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจจะได้รับเลือกให้กลบัมาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

ทัง้นี ้นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมาย 

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ศาลมีค าสัง่ให้พ้นต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยมีการก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และ
อาจจะมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดแูล และให้ความเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชมุ 

3. เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา
ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

4. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 
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กรรมการอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวน กรรมการทัง้หมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหริอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งทัง้
กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายแต่งทัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยบริษัทมีนโยบายจ ากัด จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบัติ
ของผู้ที่จะมา ท าหน้าที่กรรมการอิสระพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาซนจ ากดั และ กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง โดย กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน 
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพี่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพี่อแต่งทัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
ทัง้นีห้ากมีกรรมการอิสระคน หนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งทัง้
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระ เท่าที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศนูย์จุดเก้า (0.9) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีไ้ด้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนี ้ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มี อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นีล้ักษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของล่วนราชการที่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หริอผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัท 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หริอโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หริอบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหริอผู้มีอ านาจควบคุมของ
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บริษัทหริอบริษัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอผู้มี อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใข้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทิง้ ไม่เป็นหรอเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หริอผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หริอผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมี ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรอที่
ปรึกษา ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรึอผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมทิง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บริษัทย่อย หรึอไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการ ที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทิง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบริษัทหร้อบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย 
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10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียน นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้และ ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ นอกจากนีบ้ริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ
ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมี
จริยธรรม เป็นต้น 

เลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดใน มาตรา 89/15 และมารตรา 89/16 ของ 
พระราชบญัญติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบงัคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติใ ห้เป็นไปตามกฏหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติของการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เลขานกุาร
บริษัท มีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

   ก.  ทะเบียนกรรมการ 

   ข.  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 

   ค.  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

4. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนข้อบงัคบับริษัทและติดตามให้มีการปฏิบติัอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการ 
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5. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท 

และหลกัการปฏิบติัที่ดี 

6. จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบติัอย่างถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

7. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือ
เชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

9. ดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

10. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ 

11. จดัให้มีการเปิดเผยให้ทนัเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จ าเป็นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) 

12. ช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การก ากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้องกับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

13. สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการท าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและรายงานในรายงานประจ าปี 

14. พฒันาความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าที่เลขานกุารบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อ
ปฏิบติัหน้าที่และน าเสนอเร่ืองให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดท ากฏบัตร 
ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และเปิดเผยกฏบัตรต่างดังกล่าว
บนเว็ปไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชดุย่อยมี ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ช่วยกรรมการบริษัทในการ ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท รวมทัง้จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อง 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้า หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินที่เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรสวจสอบทัง้หมด ท าการเลือก
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทัง้งบการเงินรายไตรมาส และประจ าปีให้ตรงต่อ
ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิก
จ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทเป็นประจ า ทกุปี 
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3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี  

5. พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบญัชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจยัที่กระทบต่อบริษัท 

6. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ สอบบัญชี  
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการก ากับดูแล
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดไว้ 
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

9. สอบทานและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ - 
แห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาอนมุติัแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. ก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมใน
ประเด็นที่มีสาระส าคญั และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจดัการด าเนินการแก้ไข 
ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ในกรอบเวลาท่ีวางไว้ 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อย
ปีละ 4 ครัง้  

13. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงาน
ของบริษัท ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความช านาญใน
ด้านวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจ าเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 

16. ประเมินผลการปฏบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไขการด าเนินการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จัดตัง้ขึน้เพื่อวัตถุประสงค์การก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีหน้าที่พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  
อย่างน้อย 3 คน และ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการชดุนีจ้ะต้องเป็นกรรมการอิสระ  

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 

2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู ภายใต้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

2.1. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็น 
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

2.2. หลกัเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกบักฏหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง โดยต้อง
มีบคุคลที่มีคณุบติัตามกฏหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจาณา 

3.2. ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ 
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4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดบับริหารนอกเหนื่อจาก ข้อ 3. โดยกรอบอ านาจดงักล่าว ได้รับ
การอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและให้อยู่ในการด าเนินการของกรรมการผู้จดัการ 

5. อนุกรรมการทุกคณะมีห น้าที่ ท าแบบปร ะเมินตนเองทั ง้ รายบุคคล และรายคณะ  
เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปเปิดเผย
ในรายงานประจ าปี 

6. ประธานอนกุรรมการมีหน้าที่รายงาน ผลการด าเนินงานประจ าปีของอนกุรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

7. จ าท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยจต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

8. สอบทานและปรับปรุงกฏบตัร คณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจาณาปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการต่อไป 

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปฏิบติัหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
การค้า และความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงติดตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบริหารจดัการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดย
คณะอนกุรรมการได้รับการอนมุติั แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของบริษัท ระหว่างผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัท 

2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
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ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง 

3. ประเมินและอนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 

4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ วิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัการ 
และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในด้านการบริหารความเสี่ยง 

6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง 

7. จดัท าคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินงาน หลกัเกณฑ์การประเมิน และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายใน 

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

10. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ประเมินตนเองทัง้รายบุคคล และรายคณะ เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

11. ประธานอนกุรรมการมีหน้าที่จดัท ารายงาน ผลการด าเนินงานของอนกุรรมการ เพื่อน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

12. จัดท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้ อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ - 
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

13. สอบทาน และปรับปรุง กฏบัตรคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อย  
ปีละ 2 ครัง้ 
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15. ประเมินผลการปฏิบติังานของอนุกรรมการ เป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข 
การด าเนินงาน 

4.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ การด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอนัดบัการก ากับดแูลกิจการที่ดีจากองค์กรภายนอก ได้อย่างมี

มาตรฐานในระดับบริษัท มหาชน และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการ

บริษัท เพื่อก าหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้สิน้ 3 

คน โดยคณะอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

หน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

นโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ า 

2. ประสานงานให้มีการประ เมินผลการปฏิบั ติ งานประจ า ปีของประธานกรรมการ  

กรรมการรายบคุคล คณะกรรมการทัง้ชดุ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมี

ความถูกต้องและชอบธรรม เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฏหมายและ

จริยธรรม ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียของบริษัททกุกลุม่ 

4. สร้างความเชื่อมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกนั

และลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5. จดัให้อนุกรรมการทุกคณะท าแบบประเมินตนเองทัง้รายบุคคล และรายคณะเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อน าไปประมวลผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการและน าไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 



 

25 
 

7. จัดท ารายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง - 

ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

8. สอบทาน และปรับปรุงกฏบตัร คณะอนุกรมการอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง -

ประเทศไทย 

9. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 

ครัง้ 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ

แก้ไข การด าเนินงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ ประเมินผลงานตนเองทัง้คณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาร่วมกันถึง อุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่บริษัท 

ได้จัดท าขึน้ ตามกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์ และน าเข้าที่ประชุมเพื่ อแจ้งให้

คณะกรรมการได้ทราบถึงผลการประเมิน และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้น า ในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนถึงผลการด าเนินงานบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละ

ท่านเข้าประชมุ ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
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หมวดที่ 6: การท ารายการเกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน อย่างโปร่งใส เพื่อป้องกัน

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายที่ส าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. มีการน าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบก่อนขออนมุติั ตามขนาดรายการ ดงัต่อไปนี ้

1.1. รายการขนาดเล็ก(1) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบ โดยฝ่ายจดัการสามารถกระท ารายการ ดงักลา่วได้ 

1.2. รายการขนาดกลาง (2) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ และขอ

อนมุติัการท ารายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ

ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัท 

1.3. รายการขนาดใหญ่(3) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ

อนมุติัการท ารายการดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีร้ายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการ

บริษัทสามารถก าหนดกรอบให้ฝ่ายจดัการด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

2.  ในการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน บริษัทอาจแต่งตัง้ผู้ ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษา 

ทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) ให้ความเห็นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่ส าคญั 

3. ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทอาจก าหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพื่อความเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บริษัท 

4. ผู้มีส่วนได้เสียในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะไม่สามารถอนุมัติ หรือออกเสียงลงคะแนนใน

การท ารายการดงักลา่วได้ 

หมายเหต:ุ (1),(2),(3) ขนาดของรายการถกูก าหนดขึน้ตามเกณฑ์การพิจารณาขนาดรายการของตลาดหลกัทรัพย์ 
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หมวดที่ 7: นโยบายการต่อต้านการทุตจริตคอรัปชั่น 

นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรใน

องค์กรเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการป้องกนัการทจุริต โดยเนือ้หาทัว่ไปได้บรรจุไว้

ในจรรยาบรรณทาง ธุรกิจของบริษัทตัง้แต่เร่ิมแรกที่บริษัทได้จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกนั

การทจุริตคอรัปชัน่ตาม ประกาศฉบบันีม้ีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะปอ้งกนัการทจุริตทกุรูปแบบและ

มุ่งหมายให้ทุกคนใน องค์กรได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกนัและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกบับริษัทได้รับ ทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมัน่ปอ้งกนัการทจุริต  

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระท าการอันใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการ

ทจุริต คอรัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จกัไม่ว่าตนจะ

อยู่ใน ฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้หรือผู้ เสนอให้สินบนทัง้ที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัการทุจริตอย่าง

เคร่งครัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันทุจริตให้

เกิดขึน้ในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้จาก

การทุจริตคอรัปชั่นพร้อม ทัง้กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าพิจารณาบทลงโทษและร่วมกัน

หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบักรรมการผู้จดัการ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

2.1.  พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้ จัดการให้มีความเหมาะสมกับ

รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนมุติั  

2.2.  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกนัทุจริตที่ได้รับจาก

กรรมการผู้จดัการเลขานกุารบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุติั  
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2.3. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

เก่ียวกบัการทจุริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบดงักลา่วมีความเสี่ยงที่จะ

ท าให้เกิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สดุ

และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัท  

2.4. รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตามที่ ได้รับแจ้งและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว  

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

3.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้และเสนอรายงานการ

ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตที่เกิดจากการ

ตรวจสอบระบบการ ควบคมุภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

3.2. ปฏิบติังานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตที่

เก่ียวข้องกบั องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้  

4. กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

4.1. ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัทจุริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.2. สื่อสารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกนัการทจุริต  

4.3. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกนัทุจริตให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจหรือ ข้อก าหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.4. คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเร่ืองการทุจ ริตโดยสามารถ

มอบหมาย งานให้กบัทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้  

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานลกูจ้างของบริษัทต้องปฏิบติัตามนโยบายป้องกันการทุจริตและ  

จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมโดย  
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1.  ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตน

ท าหน้าที ่รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบติั ดงันี  ้

1.1  ไม่ รับหรือให้ของขวัญของที่ ระลึกที่ เ ป็นเงินสดเช็คพันธบัตร หุ้ น ทอ งค า อัญมณี 

อสงัหาริมทรัพย์หรือ สิ่งของในท านองเดียวกนักบัผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทัง้

ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน  

1.2  ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวญัของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนอนัเป็นการชกัน าให้เกิดการ

ละเว้นการ ปฏิบติัหน้าที่ของตน ทัง้นีก้่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบติัถูกต้อง

ตาม กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมีมูลค่า

ไม่ มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส  

1.3  ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืน เพื่อจูงใจในการ

ตดัสินใจหรือมีผลท าให้ผู้ รับไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการค้าเช่นเดียวกนักบัคู่ค้ารายอ่ืน ทัง้นีก้ารให้

สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั  

1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงินทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น  

การปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัและข้อปฏิบติัทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้  

2.  ในการจัดซือ้จัดจ้างต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท และมีความโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้  

3.  การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม

สญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้  

4.  ในการบริจาคเพื่อการกศุลต้องปฏิบติัดงันี ้

4.1  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดย

การบริจาค เพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือ
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องค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และด าเนินการผ่าน

ขัน้ตอนตาม ระเบียบของบริษัท  

4.2  การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไม่เก่ียวข้องหรือท าให้เกิดข้อสงสยั

ได้ว่าเป็น การกระท าที่ทจุริตเพื่อหวงัผลประโยชน์ใด  

5.  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนบัสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงิน

สนับสนุนที่ จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีก้าร

เบิกจ่ายต้องระบ ุวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนและมีหลกัฐานที่ตรวจสอบได้  

6.  ไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อ

ด าเนินการ ดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมืองสนบัสนนุการปฏิบติั

ตามกฎหมายและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทาง

การเมืองแก่พรรคการเมือง ใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

7.  หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัททัง้

ทางตรงหรือ ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ

หรือเลขานกุารบริษัทฯ ทราบทนัทีหรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย 

8.  กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเพื่อสร้าง

ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ ใต้บงัคับบญัชาเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนกังานได้ปฏิบติัให้เป็นไป

ตามนโยบายการปอ้งกนัทจุริตฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ  

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต  

1.  การกระท าที่ทุจริตที่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติด

สินบน/รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน 

2.  การกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท จนท าให้ สงสยัได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต  
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3.  การกระท าที่ท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท  

4.  การกระท าที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแสข้อ

ร้องเรียน การกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชัน่ที่เกิดขึน้กบับริษัทโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันีโ้ดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด

ของ เร่ืองที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้และสง่มายงั

ช่องทาง รับเร่ืองดงันี ้ 

1.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ IR@tpacpackaging.com หรือ  

2.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานกุารบริษัท Secretary@tpacpackaging.com หรือ  

3.  แจ้งผ่านช่องทางโทรศพัท์เบอร์ 02-897-2250 ต่อ 179 (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์)  

4.  แ จ้ งผ่ านช่ องทางกล่อง รับ เ ร่ื อง ร้อง เ รียน  อิ เล็ กทรอนิกส์ ของบ ริษัท  ที่ ห น้ า เ ว็ป ไซ ต์  

www.tpacpackaging.com  

ทัง้นีห้ากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนกรรมการผู้จดัการ หรือเลขานกุารบริษัทฯ ขอให้ท่าน สง่

เร่ืองร้องเรียนมายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับ

การทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนีภ้าครัฐบาล ชุมชน 

สงัคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้ไม่ว่าท่าน จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษา

ความลบัของท่าน 

 


