
 

 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำง

มัน่คงและยัง่ยืน โดยมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นวิศวกรรมส่ือสำรและกำรใหบ้ริกำรจดัจ ำหน่ำย

สินคำ้วิศวกรรมระบบ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัและเช่ือถืออยำ่งกวำ้งขวำงดว้ยกำรจดักำรอยำ่งมีคุณภำพระดบัมำตรฐำนสำกล 

โดยยึดมัน่ในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยกำรบริหำรจดักำรธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้ตำมหลกัธรรมำภิบำลและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ันบริษัท จึงไดก้ ำหนดนโยบำย

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏบิติังำนดำ้นต่ำงๆดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งยึดมัน่คู่มือหลกักำรก ำกบัดูและกิจกำรและ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัหน้ำท่ีและยึดถือเป็นคติประจ ำใจในกำร

ปฏบิติังำน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคญัร่วมกบัผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ กลยุทธ ์เป้ำหมำยใน

กำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมโปร่งใสโดยยดึมัน่ในควำมรบัผิดชอบ

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำรจะตอ้งเป็นผูน้ ำในกำรในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตัวอย่ำงในกำร

ปฏบิติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ตำมแนวปฏบิติัดำ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

 

 บริษัทมีนโยบำยกำรปฏบิติัตำมขอ้พึงปฏบิติัท่ีดี (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสรำ้งควำมโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย 

ดงัน้ัน คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดม้ีกำรก ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็นกำรปฏบิติัตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี ซ่ึงก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทครอบคลุม

หลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. กำรปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่1 สิทธิของผูถ้ือหุน้ (Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพื้ นฐำนต่ำงๆของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐำนะของเจำ้ของบริษัท และในฐำนะ

นักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่นสิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในกำรไดร้ับขอ้มูลของบริษัทอย่ำง

เพียงพอ สิทธิในกำรไดร้บัส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท สิทธิต่ำงๆในกำรประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำร

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้ นฐำนต่ำงๆขำ้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีทุกปีโดยจะจดัภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบบญัชี

ในแต่ละปีพรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุมและขอ้มูลประกอบกำรประชุมและขอ้มูลประกอบกำรประชุม

ต่ำงๆใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 7 วัน และลงประกำศหนังสือพิมพ์แจง้วันประชุม

ล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบดว้ย  

2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำในเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทั้งช้ีแจงสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้

กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ี

บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ ้ถือหุน้สำมำรถส่งควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถำมได้

ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผ่ำนอีเมลแ์อดแดรสของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

5. ในกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซักถำม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงควำมเห็นต่อท่ี

ประชุมใน ประเด็นต่ำงๆ อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกนั ทั้งน้ี ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรท่ีเกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุม เพื่อตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรำยละเอียดในท่ีประชุม 

  

 คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในกำร

เขำ้ร่วมประชุม ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยไดป้ฏบิติัดงัน้ี 

1. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมโดยกำรเสนอวำระกำรประชุม และกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนท่ีจะมีกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ 

ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ บริษัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและรำยช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรไดต้ั้งแต่เดือน ตุลำคม จนถึงเดือน มกรำคมของปีถดัไป โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำว

ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งประกำศหลกัเกณฑ ์และระบุขัน้ตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเว็บไซต์

ของบริษัทฯท่ี www.cssthai.com ท่ีเมนู “ขอ้มลูนักลงทุน” ภำยใตห้วัขอ้ “ประชุม ผูถื้อหุน้”  

2. กำรน ำเสนอและจดัส่งขอ้มลูในผูถื้อหุน้ บริษัทมอบหมำยให ้บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) 

จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำร

ประกอบกำรประชุมซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส ำคญัต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ รวมทั้งบริษัทไดจ้ดัท ำเป็น

ภำษำองักฤษส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม อีกทั้ง

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและขอ้มลูทั้งหมดดงักล่ำว บนเว็บไซตบ์ริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 30 วนั 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลและตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ นอกจำกน้ีบริษัทยังลงประกำศใน

หนังสือพิมพเ์พื่อแจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุม ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 



3. กำรมอบฉันทะ บริษัทจดัส่งหนังสือมอบฉันทะตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั้งค ำแนะน ำในกำรมอบ

ฉนัทะ รวมทั้งจดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้ริกำรผูร้บัมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำย โดยผูถื้อหุน้สำมำรถ

ส่งหนังสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพรอ้มเอกสำรประกอบล่วงหน้ำมำทำงไปรษณียโ์ดยจ่ำหน้ำซองถึง ส ำนัก

เลขำนุกำรและส่วนผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม  

4. แจง้วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง 

5. บริษัทไม่ไดเ้พิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำใน

กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั อีกทั้งยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในท่ีประชุมซ่ึง

รำยละเอียดไดม้ีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

6. บริษัทไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยเขำ้ร่วมประชุมโดยจดัสถำนท่ีประชุมท่ีสำมำรถ

เดินทำงไดส้ะดวก อีกทั้งยงัจดับริกำรรถรบัส่งผูถื้อหุน้มำยงัสถำนท่ีจดัประชุมโดยระบุจุดรบัส่งในจดหมำย

เชิญประชุมอยำ่งชดัเจน 

7. บริษัทไดจ้ดัท ำแบบฟอร์มค ำถำมส ำหรับกำรประชุมผู ้ถือหุน้ โดยจัดส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุมเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมิไดม้ำประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถส่งแบบฟอร์มค ำถำมกลับมำยงั

บริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และเลขำนุกำรมีหน้ำท่ีรวบรวมค ำถำมน้ันเพื่อถำมคณะกรรมกำร

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

8. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำร

ลงมติ และบนัทึกค ำถำมค ำตอบไวอ้ย่ำงชดัเจน ทั้งน้ี บริษัทไดใ้หข้อ้มูลรำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำง

เพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ ในวำระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถำม บริษัทไดจ้ดัเตรียมกรรมกำรหรือบุคลำกรท่ี

เกี่ยวขอ้งเป็นผูใ้หค้ ำตอบภำยใตค้วำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

9. หลงัจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ส้ินสุดลง บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งละเอียดครบถว้นพรอ้ม

ทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุก ๆ วำระท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง และ

จัดส่งใหแ้ก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภำยใน 14 วัน หลังจำกวันประชุม พร้อมทั้ง

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.cssthai.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

10. กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ จึงถือเป็นหน้ำท่ีท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ ้

ถือหุน้มีโอกำสไดซ้กัถำมปัญหำท่ีเกี่ยวกบับริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 การปฏิบตัติอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholder) 

 บริษัทจะใหโ้อกำสแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัทุกรำยและก ำหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำม

จ ำนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ำกบัหน่ึงเสียงและไม่กระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ  

1. บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระเป็นผู ้มีหน้ำท่ีดูแลผู ้ถือหุน้ส่วนน้อย โดยผู ้ถือหุน้ส่วนน้อยสำมำรถ

เสนอแนะควำมคิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงักรรมกำรอิสระซ่ึงจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมใน   

แต่ละเร่ือง เช่น หำกเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหำวิธีแกไ้ขให้

เหมำะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส ำคัญและมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อกำร

ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำก ำหนด

เป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. บริษัทรกัษำสิทธิผูถื้อหุน้โดยกำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัทตำมล ำดบัวำระกำรประชุม

มีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระครบถ้วน มีกำรแสดงขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน 

รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่แจ้งใหผู้ ้ถือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ          

ท่ีมีควำมส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสินใจ  

3. บริษัทรกัษำสิทธิผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้

สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆเขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ 

ท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตำมล ำดบัวำระ   

ท่ีก ำหนด โดยวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจะเปิดโอกำสใหผู้ ้ถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรดว้ย

กำรลงมติเป็นรำยบุคคล 

4. บริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมำยถึง กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งกับข้อมูลภำยใน    

(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) โดยหำ้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท ำกำร     

ซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส       

และงบกำรเงินประจ ำปีและควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลังกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำว        

ใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูน้ันต่อบุคคลอื่นดว้ย 

5. บริษัทไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมกำร และผูบ้ริหำรเกี่ยวกบัหน้ำท่ีท่ีผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์น

บริษัท และบทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง

บริษัท ตอ้งรำยงำนกำรถือหลักทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะตำม

มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันท ำกำร        

ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 

6. บริษัทก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง (ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) ตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยกำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง และใหท้ ำกำรทบทวนทุกปี 

7. บริษัทจดัใหม้ีกำรใชบ้ัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง ทั้งน้ีเพื่อ

ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ภำยหลัง พรอ้มทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและ

เปิดเผยกำรลงคะแนนเสียงและบนัทึกมติของท่ีประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชุม 

8. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยำ่งเท่ำเทียมกนัคือหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียง 

 



หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders)  

 บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนักงำน

และผู ้บริหำรของบริษัท หรือผู ้มีส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกคำ้ เจำ้หน้ี พนักงำน ชุมชนและสังคม 

ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่ำ กำรสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ใน

กำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัท ดงัน้ัน บริษัทจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อให้

สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดร้บักำรดูแลเป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี บริษัทยงัส่งเสริมใหม้ีควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท

และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงใหแ้ก่บริษัทตำมแนวทำง ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ผูถื้อหุน้ 

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรใหม้ีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยไดแ้ละผลก ำไร

เพิ่มขึ้ น เป็นกำรเพิ่มมลูค่ำของบริษัทและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด   

 (ข) ลูกคำ้ 

บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภณัฑ ์รวมถึงกำรเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ดว้ย

ควำมซ่ือสัตย์และเป็นธรรม อีกทั้งรักษำและพัฒนำควำมสัมพันธ์แบบยัง่ยืนกับลูกค้ำ รวมทั้งรับ

ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนจำกลูกคำ้น ำมำปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัควำมพึงพอใจสูงสุด 

(ค) คู่คำ้ 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏบิติัต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงใน

สญัญำท่ีท ำร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธอ์นัดีทำงธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ำย 

 (ง) คู่แขง่ 

บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบติัตำมกรอบกติกำกำร

แขง่ขนัท่ีดี 

 (จ) เจำ้หน้ี 

บริษัทมีนโยบำยปฏบิติั ตำมเง่ือนไข สญัญำ และขอ้ผูกพนัท่ีตกลงกนัไวก้บัเจำ้หน้ี อย่ำงเคร่งครดั ทั้งใน

แง่กำรช ำระคืนหน้ี เงินกูย้ืม ดอกเบ้ีย กำรดูแลหลักทรพัยค์ ้ำประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ รวมทั้งรำยงำน

ฐำนะทำงกำรเงินแก่เจำ้หน้ีตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินกูอ้ย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น  ทั้งน้ีบริษัทฯจะรีบ

รำยงำนเจำ้หน้ีล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมขอ้ผูกพนัในสัญญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข

ปัญหำดงักล่ำว 

 (ฉ) พนักงำน 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏบิติัต่อพนักงำนทุกคนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี

เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงกำรสนับสนุน

เพื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน 

 (ช) ชุมชนและสงัคม 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และใหก้ำร

สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกื้ อกูลและสรำ้งสรรคต่์อสงัคมตำมควำมเหมำะสม 

 (ซ) ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครดัและวำงแนวทำงในกำร

ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมใหค้วำมรู ้ฝึกอบรมพนักงำนใน

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกร วสัดุ หรือ อุปกรณต่์ำงๆอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 บริษัทจะปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เหล่ำน้ันไดร้บักำรดูแลอยำ่งดี 



หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

 บริษัทตระหนักดีถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสทั้งรำยงำนขอ้มูล

ทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปตำมหลักเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท ซ่ึงลว้นมีผล

ต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยมีแนวทำงปฏบิติัดงัน้ี 

1. บริษัทเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือ

กำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัท คือ www.cssthai.com  

2. งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกับ        

ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะหแ์ละภำครฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำน

ประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ำ่เสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในงบ

กำรเงิน ซ่ึงในกำรน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และ

ระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

4. คณะกรรมกำรก ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจนใน

รำยงำนประจ ำปีและเว็บไซตบ์ริษัท 

5. คณะกรรมกำรก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษัทท ำกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร 

ผูบ้ริหำร คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำรใหท่ี้ประชุมรับทรำบ ก่อนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส  

6. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัไวอ้ย่ำงครบถว้น โดยระบุช่ือของบุคคลท่ีมีกำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกนั ควำมสมัพนัธ ์ลกัษณะของรำยกำร เง่ือนไข นโยบำยรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร 

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ีเขำ้ขำ่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจำกผูถื้อ

หุน้ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผล

ของกำรท ำรำยกำรใหผู้ถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะท ำรำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และเป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด

นโยบำยของบริษัทร่วมกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง กำรวำงแผนด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง และภำพรวมขององคก์ร 

บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรไว ้ดงัน้ี 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรูค้วำมสำมำรถและตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้น

ทกัษะ วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูม้ีบทบำท

ส ำคญัในกำรก ำหนด นโยบำยและภำพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล 

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งเป็นอิสระ  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน

รำชอำณำจกัร  

(3) คณะกรรมกำรตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมด 

(4) มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คนและจะตอ้งมี

คุณสมบติัตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.)ก ำหนดไว ้

(5) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.)และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท) และกฎบตัร

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด และตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 ท่ำนท่ีมคีวำมรูด้ำ้น

กำรเงินบญัชีเพื่อ ท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน และเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้

ในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้งและโปร่งใส 

(6) กำรแต่งตั้งกรรมกำรตอ้งเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนด มีควำมโปร่งใส ชดัเจน และตอ้งมีประวติัของ

บุคคลน้ัน โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุ ้นและตอ้ง

เปิดเผยประวติัของกรรมกำรทุกคนในรำยงำนประจ ำปี 

(7) คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้บ่งแยกหน้ำท่ีระหว่ำงประธำนกรรมกำร กรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะ

เร่ือง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

(8) บริษัทมีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทซ่ึงท ำหน้ำท่ีใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑต่์ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำร

ตอ้งทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหม้ีกำร

ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งน้ีเลขำนุกำรบริษัทตอ้งมีควำมรูแ้ละไดร้ับกำรฝึกอบรม

พฒันำควำมรู ้ดำ้นกฎหมำย กำรบญัชี และกำรปฏบิติัหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัท  

(9) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกันเวน้แต่กรรมกำรคนใดมีควำม

เหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำน้ัน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระและ

ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรรำยดังกล่ำว และช้ีแจงเหตุผลพรอ้มทั้งผลกำร

ปฏบิติัหน้ำท่ีต่อผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 



บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรูท้กัษะและควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ ์นโยบำย แนวทำงใน

กำรประกอบธุรกิจ และก ำกบัดูแลกำรปฏบิติังำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกลชิ้ด คณะกรรมกำร

บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อให้

ผูบ้ริหำรและพนักงำน ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมพนัธกิจของบริษัท และส่ือสำรบน

เว็บไซตบ์ริษัท และเว็บไซตภ์ำยในของบริษัทรวมทั้งเผยแพร่ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรว่ำจำ้งผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกเพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบระบบควบคุม

ภำยในและติดตำมผลในเร่ืองส ำคญัใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ  

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้ท่ีพิจำรณำทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์กำร

ด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั 

4. คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดใหร้ำยงำนควำมกำ้วหน้ำ

ของกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัททุกครั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   

5. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้ ำหนด และแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร

บริษัทกบัผูบ้ริหำรอย่ำงชัดเจนโดย คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบั

ดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดับนโยบำย ขณะท่ีผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษัทใน

ดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

6. คณะกรรมกำรเป็นผูก้ ำกบัดูแลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไว  ้

7. กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษัทอื่น คณะกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 

8. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัหน้ำในฐำนะกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหเ้วลำในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ จึงไดก้ ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งของ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไดไ้ม่เกิน 2 บริษัท และตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกน้ีตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมี

สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เวน้แต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัท และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ียกเวน้กำรเป็น

กรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

9. คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย และ

ระเบียบต่ำงๆ ของ กลต. และ ตลท. 

10. คณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน

ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจดัท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ำ่เสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่ำง

ระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

11. คณะกรรมกำรก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เเละจะไดร้บักำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหห้น่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเต็มท่ี 



12. คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม่ โดยคณะกรรมกำรไดใ้หข้อ้มูลของบริษัท 

กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

13. คณะกรรมกำรสนับสนุนกรรมกำรใหเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรหรือเขำ้ร่วมกิจกรรมสมัมนำท่ีเป็นกำรเพิ่มพูน

ควำมรูใ้นกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเน่ือง และกรรมกำรบริษัทตอ้งไดเ้ขำ้ร่วมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กำรปฏบิติัหน้ำท่ีกรรมกำร 

14. คณะกรรมกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี โดยจดัใหม้ีกำรประชุมอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน 

และจะจดัใหม้ีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วนัก่อน

วนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม ประธำนและ

กรรมกำรบริษัทเป็นผูก้ ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทร่วมกนั โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเขำ้รบัพิจำรณำเป็น

วำระกำรประชุมได ้

15. กรรมกำรตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ำ่เสมอ เพื่อรับทรำบและพิจำรณำอนุมติั

เร่ืองท่ีกรรมกำรผูจ้ัดกำรและฝ่ำยบริหำรเสนอ โดยมีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ หำกมีวำระ

พิจำรณำเร่ืองพิเศษ นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดล่วงหน้ำจะเรียกประชุมเป็นครั้งๆ ไป เลขำนุกำรบริษัทจะ

จดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 7 วนั

ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำง

เปิดเผย และมีประธำนท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลควำมเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ำกกำรประชุม ทั้งน้ี ในกำร

ลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษัทใหถื้อมติเสียงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 

โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ 

ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขำด นอกจำกน้ี 

รำยงำนกำรประชุมจะถูกจดัท ำเป็นลำยลักษณ์อกัษรภำยหลังมีกำรประชุมเสร็จ และจดัเก็บรำยงำน

กำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

ตรวจสอบได ้

16. เมื่อส้ินสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็นผูม้ีหน้ำท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยเสนอใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมกำรรบัรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถดัไป และใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทลงลำยมือ

ช่ือรบัรองควำมถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรำยงำนกำร

ประชุมใหม้ีควำมละเอียดถูกตอ้งมำกท่ีสุดได ้ 

17. ในกำรประชุมแต่ละครั้งกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

และลงมติตอ้งไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

18. คณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมทั้งหมดในแต่ละปี 

19. รำยงำนกำรประชุมท่ีไดร้ับกำรรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บไวอ้ย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของเอกสำรชั้น

ควำมลบัของบริษัท ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท 

20. คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อปรับใชท้ั้งองค์กร และจัดท ำคู่มือกำร

บริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหทุ้กหน่วยงำนน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียง 

21. คณะกรรมกำรดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำร

เกี่ยวโยงกนัเกิดขึ้ น โดยจะพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบทุกครั้ง และหำกตอ้งมีกำรลงคะแนน

เสียงในวำระน้ันๆ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งปฏบิติัตำมหลกัเกณฑข์อง ตลท. 

และเปิดเผยรำยละเอียด มลูค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล ควำมจ ำเป็นไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบ 
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22. คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของของตนเองและบุคคล

ท่ีเกี่ยวขอ้งตำมมำตรำ 89/14 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบั

ประมวลแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปี 2551) เป็นประจ ำทุกปีและ/หรือ ทุกครั้งท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลู 

23. คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของตนเองเป็นประจ ำทุกปีตำมแนวทำงของ ตลท. เพื่อให้

คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

24. คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรกลุ่มซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรสูงสุด

ของบริษัทโดยใชห้ลกัเกณฑก์ำรประเมินผลงำนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำร 

25. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีหน้ำท่ีพิจำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทย่อย พิจำรณำรำยช่ือและคุณสมบัติผูเ้หมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรและกรรมกำรของบริษัทยอ่ย ทั้งน้ี โครงสรำ้งคณะกรรมกำรตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้น

ทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ รวมทั้งท ำหน้ำท่ีคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมำะสมต่อคณะกรรมกำร เพื่อด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษัทมี

ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ สำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัต่อไปในอนำคต 

26. ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระและเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมกำรผูจ้ดักำร โดยมีบทบำท 

อ ำนำจ และหน้ำท่ีแบ่งแยกออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน เพื่อสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงกำรบริหำรและกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร 

27. คณะกรรมกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรตำมเกณฑข์อง กลต. และเปิดเผยไวใ้หเ้ป็นท่ี

ทรำบไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

28. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำหรือรบัทรำบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำท่ี

ของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน และเป็นผูม้ีควำมรูแ้ละมี

ประสบกำรณด์ำ้นบญัชีกำรเงินและตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่ำน โดยก ำหนดใหม้ีกำรประชุมอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 

บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรบัผิดชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของ        

ตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งน้องปีละ1ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยท์ั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทซ่ึงรำยงำน

ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัน้ี 

ก. ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ข. ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ค. ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

ฉ. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ       
แต่ละท่ำน 

ช. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี         

ตำมกฎบตัร 

ซ. รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

8. ในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำร

กระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เห็นสมควร 

ก. รำยงำนท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

ข. กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

ค. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรือ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทหำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ี

กำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมี

รำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้
 



คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูบ้ริหำรระดบัสงูใหเ้ป็นไปอยำ่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดใหม้ีกำรประชุมอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ดำ้นสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. สรรหำและน ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ส ำหรับกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

ของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรของอนุกรรมกำรต่ำงๆ (ถ้ำมี) รวมทั้ง พิจำ รณำผลงำน 

คุณสมบติั และควำมเหมำะสมของกรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งและสมควรไดร้บัเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือ กรรมกำรของคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ (ถำ้จ ำเป็น) 

2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ (ถำ้มี) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนรำย

เดือน บ ำเหน็จ โบนัส สวสัดิกำร ค่ำเบ้ียประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่

ตวัเงิน และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

3. พิจำรณำ สรรหำ ก ำหนดคุณสมบัติและควำมเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและ

เง่ือนไขกำรว่ำจำ้งบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของบริษัท 

4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทและติดตำมกำรดูแลกำรด ำเนินกำร เกี่ยวกับ

วิสยัทศัน์ และกลยุทธท์ำงดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงำนพฒันำผูบ้ริหำรของบริษัท 

5. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเน่ืองกับกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร อนุกรรมกำร (ถำ้มี) และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
 

ดำ้นบรรษัทภิบำล 

1. พิจำรณำ ทบทวน น ำเสนอ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทอนุมติัเร่ือง นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม นโยบำยและแนวปฏิบัติอื่นใดท่ี

สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของบริษัทอยำ่งยัง่ยนื 

2. ติดตำมทบทวนระบบงำนต่ำงๆ ภำยในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตำม

นโยบำย และแนวปฏบิติัท่ีวำงไว ้

3. กำรก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏบิติังำนของบริษัทเป็นไปตำมหลกับรรษัทภิบำลของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบั

ดูแลตำมกฎหมำย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติขององคก์ร ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยน้ัน จะพิจำรณำรำยช่ือและคุณสมบัติผู ้

เหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและตำมโครงสรำ้ง

กรรมกำรท่ีตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้นทักษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ อีกทั้งยงัตอ้ง

สำมำรถอุทิศเวลำใหก้ับบริษัทไดอ้ย่ำงเต็มท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นท่ีตั้ง นอกจำกน้ัน

คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษทั มำยงับริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้

เสนอรำยช่ือในช่วงเดือน ตุลำคม – มกรำคม และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะ

เป็นผูก้ลัน่กรองควำมเหมำะสมของผูส้มัครหรือกรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือลำออก และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ  

 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงภำรกิจ ควำม

รับผิดชอบและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั หรือท่ีมีขนำดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรร

หำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุน้

เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงเหมำะสมตำมขอบเขตท่ี

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน 

ซ่ึงอยำ่งน้อย 1 ท่ำนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 

บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดและน ำเสนอนโยบำยเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ เช่น ควำมเส่ียงดำ้นสภำพ

คล่อง ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติักำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด หรือควำมเส่ียงอื่นๆ ท่ีมีนัยส ำคญัต่อ

บริษัท เป็นตน้ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

2. ก ำหนดกลยุทธ ์แผนงำน และกรอบกำรด ำเนินงำน ส ำหรบักำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนด ซ่ึงสำมำรถวิเครำะห ์ประเมิน วดัผล และติดตำมกระบวนกำร

บริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล 

3. ศึกษำและทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของบริษัท ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้

มัน่ใจว่ำองคก์รมีกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

4. แต่งตั้งบุคลำกรและ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำม

ควำมเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใหแ้ก่บุคลำกร และ/หรือหน่วยงำน   

และ/หรือคณะท ำงำนดงักล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์ 

5. ก ำกบั ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ กลยุทธก์ำรบริหำรควำมเส่ียงไดถู้ก

น ำไปปฏิบติัอย่ำงเหมำะสม และเพื่อทบทวนและพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงใหม้ีประสิทธิภำพ 

และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดท ำวิเครำะห์ประเมินปัจจัยควำมเส่ียงท่ี        

อำจเกิดขึ้ น และจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทั้งควำมเส่ียงท่ีมำจำกปัจจยัภำยนอก และ

ปัจจยัภำยในของบริษัท 

 6. ปฏบิติักำรอื่นใดท่ีเกี่ยวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย   



กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูบ้ริหำร

ของบริษัท มีควำมสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลทำงกำรเงินและทำงธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่ำงเพียงพอเพื่อท่ีจะ

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รำยย่อย และตอ้งมีเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของ

กรรมกำรทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดม้ีกำรก ำหนดใหป้ระธำน

กรรมกำรบริษัทตอ้งมิใช่บุคคลคนเดียวกนักบัผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีและกำร

ปฏิบติังำนใหม้ีควำมชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้ห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและค ำนึงถึงผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย อย่ำงไรก็ดีกรรมกำรบริษัทยงัไดก้ ำหนดนิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

ของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ 

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย

กว่ำสองปีก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งน้ีลักษณะตอ้งหำ้มดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท 

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัยหรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำ รำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับ

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม คำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำย

หน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทขึ้ นไป แลว้แต่

จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ี

เกี่ยวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยง

กนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหนั้บรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อน

วนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 

 



 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี

อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ี

ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู ้ถือหุน้รำยใหญ่       

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

 8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน      

ท่ีปรึกษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 

 9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯและประธานกรรมการ 

 

บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

1. จดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำ

บญัชีของบริษัท 

2. จดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมกำรทุกคนมีหน้ำท่ีเขำ้ร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และอำจมีกำรประชุมเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น 

3. จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำปี และรบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติั 

4. มีอ ำนำจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ

บริษัท และมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ำ่เสมอ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำร

และกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดร้บัมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษัทและก ำไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6. มีอ ำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรือแนะน ำใหอ้นุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติใน

เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

7. มีอ ำนำจตรวจสอบและพิจำรณำอนุมติั นโยบำย แนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับโครงกำร

ลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัท ตำมท่ีไดร้บัเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร และ/หรือฝ่ำยบริหำร 

8. มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์อำทิเช่นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัและกำรซ้ือหรือขำยทรัพยสิ์นท่ี

ส ำคญัตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำรตลำดทุนหรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมำยท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

9. มีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีกำร

เปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมำตรฐำน และโปร่งใส 

10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและ

งบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรและกำรปฏิบติังำนของคณะอนุกรรมกำร

และ/หรือฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ำ่เสมอ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล 

11. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท 

หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 

หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็น

กำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่นเวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

12. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญำท่ี

บริษัทท ำขึ้ นหรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

13. ตอ้งมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ำ่เสมอ และด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมำตรฐำน และโปร่งใส 



14. ด ำเนินกำรให้บริษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี

ประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรจดักำรควำมเส่ียง และควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจดัใหม้ี

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู ้ติดตำมและด ำเนินกำรร่วมและประสำนงำนกับคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในจำกภำยนอก  

15. มีอ ำนำจพิจำรณำและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ ำเป็น และเกี่ยวเน่ืองกบับริษัท หรือท่ีเห็นว่ำเหมำะสมและเพื่อ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

16. เร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมกำรบริษัทจะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คือ 

  ก)  เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ข)  เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือประกำศของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

17. กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมกำรจะกระท ำไดก้็

ต่อเมื่อไดร้บัอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

  ข)  กำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท 

ค)  กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำ เกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั           

กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

  ง)  กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับริษัท 

  จ)  กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน หรือกำรออกหุน้กูข้องบริษัท 

  ฉ)  กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษัท 

ช)  กำรอื่นใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบัญญัติของกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

และ/หรือประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

18. รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยท์ั้งของ

ตนเอง คู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีถือในบริษัทและบริษทัในเครือใหบ้ริษัททรำบโดยไม่

ชกัชำ้ 

19. กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้

ไม่เกิน 5 บริษัท 

 ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำร และ/หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำร มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

กบับริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย (ถำ้มี) กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

 

 

 

 



บทบาท หนา้ที่ของประธานกรรมการบริษทั 

1. มีหน้ำท่ีในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำม

แผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

 2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท และควบคุมใหก้ำรประชุมดงักล่ำว

เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ถูกตอ้งตำม พรบ.บริษัทมหำชนจ ำกัด และ พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุ ้นของบริษัทมีกำร

ลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ำกนั 

 

การแตง่ตั้งและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมของกรรมกำรทั้งหมดถำ้

จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้กับส่วนหน่ึ งในสำม 

กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันออกจำกต ำแหน่งก่อน กรรมกำรท่ีออกตำมวำระน้ันอำจถูกเลือก

เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

2. ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเขำ้

มำต ำแหน่งแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ

รวบรวมรำยช่ือดงักล่ำว เพื่อพิจำรณำคุณสมบติัตำมกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งและคดัเลือกรำยช่ือท่ีเหมำะสม 

เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

3.    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

3.1   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยหุน้หน่ึงเท่ำกบัหน่ึงเสียง 

3.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้     

ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพียงใดก็ได ้

3.3 บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ

มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธำน

ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

4. นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหน่งก็ต่อเมื่อ 

 ตำย 

 ลำออก 

 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญติับริษัทมหำชนจ ำกดั       

พ.ศ.2535 

 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติให้ออกตำมมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด          

พ.ศ.2535 

 ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

5. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เขำ้เป็นกรรมกำรแทน

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรน้ันจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย

บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรดังกล่ำวแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลือยู่ของ

กรรมกำรซ่ึงตนแทน  โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ

สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

 



วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

 ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีเหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกนั (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป) 

เวน้แต่กรรมกำรคนใดมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำน้ัน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระและ

ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรรำยดงักล่ำว และช้ีแจงเหตุผลพรอ้มผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผูถื้อหุน้

กำรประเมินผลกำรปฏบิติังำน 

 
 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการบริษทั 

1. บริษัทฯมีกำรวดัและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรบั

บริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งน้ีมีหลกักำรและหวัขอ้ในกำรประเมินผลสอดคลอ้งไปกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำร

ไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อแกไ้ขปัญหำ

ร่วมกนัและน ำไปสู่กำรปรบัปรุง พฒันำ รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิผลกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยเลขำนุกำร

บริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ส่งใหค้ณะกรรมกำรทุกคน

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีในรูปแบบคณะ  ซ่ึงภำยหลังท่ีคณะกรรมกำรแต่ละคนท ำหน้ำท่ี

ประเมินเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  จะน ำส่งแบบประเมินกลบัมำยงัเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน

กำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อท ำกำรประมวลผลและวิเครำะหผ์ลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน

ของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรบัทรำบ 

2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2560 คณะกรรมกำรไดม้ี

มติ ใหม้ีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินผลกรรมกำร

เป็นรำยบุคคล ปีละ  1 ครั้ง โดยมีหลักกำรและหัวขอ้ในกำรประเมินผลสอดคล้องไปกับตลำด

หลกัทรพัยฯ์ 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจูงใจ และอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียง

กบับริษัทท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั โดยพิจำรณำเช่ือมโยงกบัผลงำนและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร รวมทั้งผล

กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะเป็นผู ้ก ำหนด

ค่ำตอบแทนดงักล่ำว น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

 ทั้งน้ี บริษัทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมรูปแบบท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1. บริษัทส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท   

ซ่ึงประกอบด้วย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อใหก้ำร

ปฏบิติังำนมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง  

2. บริษัทจดัใหม้ีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติั

หน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่เพื่อส่งเสริมใหก้ำรปฏิบติัหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ืองภำยใตก้รอบกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

3. ส ำหรบักำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่น้ัน บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีกำรฝึกอบรม และกำรใหค้วำมรู ้

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งควำมรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรภำยใตก้รอบกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ี โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษัทฯมีกรรมกำรท่ี

มีควำมรู ้ควำมสำมำรถครอบคลุมทุกมิติในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพดงัน้ี  

อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนัดหมำยผูบ้ริหำรในสำยงำนต่ำงๆเพื่อใหค้วำมรูข้อ้มูลกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั โดยทีมผูบ้ริหำรขององคก์รเอง 

อบรมภำยนอก  บริษัทจดัใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรใหม่ ในหลักสูตรต่ำงๆท่ีเกี่ยวกับ

บทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี อำทิเช่น 

บทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรตำมระเบียบขอ้บังคับของกรรมกำร คณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

(ตลท.) พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด และของสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ รวมทั้งยงัส่งเสริม สนับสนุนใหค้วำมรูเ้ฉพำะ

ดำ้นแก่กรรมกำรเพื่อส่งเสริมใหก้ำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่นให้

ควำมรูเ้กี่ยวกบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นตน้   

 

บทบาทหนา้ที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการบริหาร 
 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

1. กำรก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

2. ใหค้ ำแนะน ำฝ่ำยจดักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

3. ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรปฏบิติัตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ปฏบิติัหน้ำท่ีอื่นๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีจัดกำรงำนและด ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำร

บริษัทก ำหนด หรือไดร้บัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหด้ ำเนินกำรเฉพำะกรณี 

2. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรธุรกิจของบริษัทตำมนโยบำย แผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

3. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

4. กิจกำรดงัต่อไปน้ีเสนอผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน 

  4.1 เร่ืองเกี่ยวกบันโยบำยของบริษัท 

  4.2 เร่ืองท่ีหำกท ำไปแลว้จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งส ำคญัแก่กิจกำรของบริษัท 

  4.3 เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏบิติัตำมกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษัทเอง 



  4.4 เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏบิติัตำมระเบียบท่ีบริษัทวำงไว ้

4.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมติัเป็นรำยเร่ือง หรือตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดว้ำงไว ้ 

5. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ี ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดเพื่อบริหำรบริษัทให้

ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยของบริษัท ซ่ึงรวมถึง 

5.1 จดัท ำและสอบทำนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทำงกำรเงินและนโยบำยท่ีส ำคัญของ

บริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5.2 พิจำรณำกลัน่กรองแผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใชจ้่ำยประเภททุน เป้ำหมำยกำร

ปฏิบัติงำน รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งริเร่ิมต่ำงๆ ท่ีส ำคญั เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย และน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

5.3 พิจำรณำกลัน่กรองโครงกำรท่ีมีค่ำใชจ้่ำยประเภททุนท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมกำรบริษัท

ก ำหนด เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 5.4 พิจำรณำและอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรหรือไดร้ับมอบ

อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 5.5 พิจำรณำทบทวนอ ำนำจด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบ

อ ำนำจและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

  5.6 จดักำรและสรำ้งสมดุลระหว่ำงวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและวตัถุประสงคใ์นระยะยำว 

 5.7 พัฒนำและดูแลทรัพยำกรบุคคลให้ด ำเนินไปตำมกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล              

ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดใ้หค้วำมเห็นชอบไว ้

 5.8 ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ

ควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษัท 

6. พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีก่อนท่ีจะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ

อนุมติั ทั้งน้ีใหร้วมถึงกำรพิจำรณำและอนุมติักำรเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ในระหว่ำงท่ีไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งด่วน และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อทรำบในท่ีประชุมครำวต่อไป 

7. อนุมติักำรจดัซ้ือวตัถุดิบ สินคำ้ หรือบริกำร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรขำยหรือใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ ใน

จ ำนวนไม่เกิน 300 ลำ้นบำทต่อรำยกำร  

8. อนุมติักำรลงทุนในสินทรพัยถ์ำวร เช่น ท่ีดิน อำคำร หรือส่ิงปลูกสรำ้ง เป็นตน้ ในวงเงินไม่เกิน 100 

ลำ้นบำทต่อรำยกำร  

9. อนุมัติกำรใชจ้่ำยเงินลงทุนท่ีส ำคัญๆท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมท่ีจะไดร้ับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกักำรไวแ้ลว้ 

10. จดัสรรเงินบ ำเหน็จรำงวลัซึ่งไดร้บัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทแลว้แก่พนักงำนหรือลูกจำ้งของบริษัท 

หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท ำกิจกำรใหบ้ริษัท 

11. แต่งตั้งหรือมอบหมำยใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะ

กรรมกำรบริหำรตำมท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 

หรือแกไ้ขอ ำนำจน้ันๆ ได ้

ทั้งน้ี กำรอนุมติัรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำร หรือ

บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ/

หรือ บริษัทยอ่ย (ถำ้มี) รวมทั้งรำยกำรท่ีก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั 

และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส ำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถำ้มี) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  



การด ารงต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในบริษทัอื่น 

  คณะกรรมกำรตระหนักและใหค้วำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหเ้วลำในกำร

ปฏบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ จึงก ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไดไ้ม่เกิน 2 บริษัท และตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

  นอกจำกน้ีตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็น

กำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ทั้งน้ียกเวน้กำรเป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

  
 

แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดับสูงและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และโปร่งใส 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์รท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ โดยจะใหค้วำมส ำคญักบั

บุคคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรท ำงำนท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมี

ภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทัศน์กวำ้งไกล อีกทั้งยงัตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำใหก้บับริษัทไดอ้ย่ำงเต็มท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทเป็นท่ีตั้ง โดยมีกระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกองคก์ร โดย

มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผู ้สรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถและเหมำะสมเขำ้รับกำรคดัเลือก โดยผ่ำนหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำตำมท่ีก ำหนด รวมถึงจดัท ำ

แผนพัฒนำผู ้บริหำรควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำแผนสืบทอดงำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีผู ้บริหำรท่ีมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถรอบรูใ้นทุกมิติ สำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพต่อไปในอนำคต 

 

การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร 

  กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่โดยใชร้ะบบกำรวดัและประเมินผลงำนทั้งองคก์ร อีกทั้งยงัยึด

หลกัวิถีทำงกำรบริหำรท่ีเป็นสำกล ดว้ยกำรวดัผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balanced Scorecard) ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 

ดำ้น คือ ดำ้นกำรเงิน ดำ้นลูกคำ้ ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำ เพื่อพิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทน และเงินรำงวลัจูงใจท่ีเหมำะสม ทั้งน้ีบริษัทยงัไดท้ ำกำรประยุกต์วตัถุประสงคร์วมถึงแนวคิดมุ่งสู่ควำม

ยัง่ยนืดว้ยกำรใชมุ้มมองดำ้นกำรเงินเป็นพื้ นฐำน น ำไปสู่วิธีกำรบริหำรกำรใชเ้งินอย่ำงประหยดัใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำใน

กำรส่งเสริมกำรเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดกระบวนกำรภำยในท่ีดี และส่งผลไปยงักำรสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหค้รอบคลุมทุก

กลุ่มของผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหมด โดยฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรมนุษยจ์ะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏบิติังำนของทุกสำยงำน

ในบริษัท ส่งใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรทุกคนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  ซ่ึงภำยหลังท่ีคณะ

ผูบ้ริหำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะน ำส่งแบบประเมินกลบัมำยงัฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์เพื่อรวบรวม

ผลคะแนนกำรประเมิน และสรุปผลวิเครำะหก์ำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบริษัททั้งในส่วนท่ีเป็นรำยละเอียดย่อย 

รวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนกำรสะทอ้นภำพผลลพัธภ์ำพรวมของกำรบริหำรจดักำร และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริหำร

พิจำรณำรบัทรำบและรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป   

 

 

 



การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงัน้ี 

• ส่งกรรมกำร และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยของบริษัทเขำ้ไปเป็นตวัแทนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ เพื่อใหม้ี

ส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรในกิจกำรน้ันๆ รวมทั้งมีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

• ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทใน

กิจกำรน้ันๆ ในกำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

• ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัท

ดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรพัยห์รือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของ

บริษัทดงักล่ำวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำร

ในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ในท ำนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษัท 

• ก ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรดักุมเพียงพอในบริษัทยอ่ยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบ

ธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อยดังกล่ำว เช่น กำรอนุมติักำรเพิ่มทุนหรือลดทุน 

กำรเลิกบริษัทยอ่ยเป็นตน้ 

 

การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ดงัน้ี :- 

• ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกบัหน้ำท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลักทรพัย์

ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนด

โทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

• ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต่์อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลักทรพัย ์

และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปจำกวนัท่ีเกิดรำยกำรเปล่ียนแปลงและจดัส่ง

ส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์

• บริษัทจะก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูป้ฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีได้รับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็น

สำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท

เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และ

อยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ี

เป็นสำระส ำคญัน้ันต่อบุคคลอื่น 

  

 บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำร

ตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดร้ับค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ทั้งน้ี  กำรลงโทษจะพิจำรณำ

จำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดน้ันๆ 

 



การแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้รอ้งเรียน 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร แจง้เบำะแส ขอ้รอ้งเรียน              

หรือขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) ในกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรือนโยบำยกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ 

หรือกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำง ดงัน้ี 

ทำง E-mail Address  : audit_Com@cssthailand.com 

ทำงไปรษณีย ์  : กรรมกำรตรวจสอบ 

      บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

      329 ม. 3 ต.บำ้นใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 

การด าเนินการเม่ือไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจำรณำเร่ืองรอ้งเรียนท่ีไดร้ับ และแจง้ใหห้น่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งด ำเนินกำร

สอบสวน ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีได้รับกำรรอ้งเรียนและด ำเนินกำรแกไ้ขอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะติดตำมผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะ ซ่ึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำท่ี

เหมำะสมใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียนทรำบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบต่อไป 

 

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิด 

 เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู ่

หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลได ้และเก็บรกัษำขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็น

ควำมลับ โดยจ ำกดัเฉพำะผูร้ับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่ำน้ันท่ีจะเขำ้ถึงขอ้มูลดังกล่ำวได ้

ทั้งน้ี ผูไ้ดร้ับขอ้มูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเร่ืองรอ้งเรียน มีหน้ำท่ีเก็บรักษำ ขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และ

เอกสำรหลกัฐำนของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 


