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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการทดี ี(Corporate Governance Policy) 

 

หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดี โดยไดต้ระหนกัถงึบทบาทและความสาํคญั

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทีมีต่อการบริหารงานของบริษัท จงึไม่เพียงมุ่งมันทีจะสรา้งมูลค่าเพิมอย่างยงัยืนใหก้บัผูถื้อหุน้ 

แต่ยังให้ความสาํคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น  

การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ที้เกยีวขอ้งไดร้บัทราบอย่างทวัถึง 

เพือใหเ้กิดความเชือมนัแก่ผูถื้อหุน้ ผู้ลงทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย บริษัทจึงไดมี้การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

โดยครอบคลมุหลกัการสาํคญัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 8 หมวด ดงันี 

หมวดท ี1: สิทธิพนืฐานของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทุกราย ทุกกลุ่ม ในการไดร้บัขอ้มูลของบริษัทอย่างถกูตอ้ง 

ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา เพือประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรอืง ดงันนั คณะกรรมการบรษัิทจงึมีนโยบาย ดงันี 

1. การใหข้อ้มูลเกียวกบับริษัททีมีผลต่อการดาํเนินงานทีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้อย่างชดัเจน และทนัต่อ

เหตกุารณ ์โดยเปิดเผยขอ้มลูนนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิทัและผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพือใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายไดร้บัขอ้มูลทีชดัเจนและเท่าเทียมกนั มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้า

กอ่นการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบั วนั เวลา สถานที และกาํหนดวาระการประชมุผูถื้อหุน้

ไวเ้ป็นเรืองๆ อย่างชดัเจน โดยเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบ SETLink  ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทเป็นการล่วงหนา้ 30 วนักอ่นวนัประชมุ  

3. สาํหรบัหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัใหมี้รายละเอียดและขอ้มูลของแต่ละวาระ พรอ้มคาํชีแจงเหตผุล

ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบรษัิทได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุพรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้ง เช่น 

แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 

ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 30 วนั และจดัส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวันประชุม 

ไม่ตาํกว่า 21 วนั 

4. ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

ใหก้รรมการอสิระ หรือบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะทีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้ม

กบัหนงัสือเชญิประชมุผูถ้ือหุน้หรือในเว็บไซตข์องบรษัิท 

5. ในการประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระทีกาํหนด โดยไม่เปลียนแปลงขอ้มูลสาํคญั 

หรือเพิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ

กรรมการบรษัิทและผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งทีเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ เพอืตอบคาํถามในทีประชมุผูถื้อหุน้ 
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6. บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ือหุน้ เพือตัดสินใจ

ในการเปลียนแปลงในนโยบายทีสาํคญัของบรษัิท และในสิทธิของผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบ

จากทีประชมุผูถ้ือหุน้ 

7. บริษัทไดเ้ปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผ่านระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษทัในวนัทาํการถดัไปของวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

8. การจดบนัทึกรายงานการประชมุ ใหบ้นัทึกใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกประเด็นซกัถามและ

ขอ้คิดเห็นทีสาํคัญไวใ้นรายงานการประชุม เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี บริษัทยังไดมี้การ

บันทึกวีดิทัศนภ์าพการประชุม เพือเก็บรักษาไว้อา้งอิง นอกจากนี ให้บริษัทนาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา รวมถงึส่งรายการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีมีการประชมุผูถื้อหุน้นนั 

9. มีสิทธิไดร้บัใบหุน้และสิทธิการโอนหุน้ 

10. มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุน้ เพือตดัสินใจในการเปลียนแปลงในนโยบาย 

ทีสาํคญัของบรษิัท และในสทิธิของผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการตอ้งขอความเหน็ชอบจากทีประชมุผูถ้ือหุน้ 

11. มีสิทธิเลือกตงัและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีอิสระ 

12. มีสิทธิในการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และการจา่ยเงินปันผล 

13. มีสิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตามหลกัเกณฑที์บรษัิทกาํหนด 

14. มีสิทธิในการเสนอชือบุคคล เพือพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์บรษัิทกาํหนด 

15. มีสิทธิอนืๆ ทกุประการตามทีกฏหมายกาํหนด 

หมวดท ี2: การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทได้กาํหนดใหมี้การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทงัผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคลล และสถาบัน รวมถึง 

ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาต ิโดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ดงันี 

1. ใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารทีเกียวกบับรษัิทอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา แก่ผูถื้อหุน้

ทกุรายผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษัทเพิมการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง หรือใหมี้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได ้

โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด ซงึบริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือ

มอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ 

3. เพือใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลทีชดัเจนและเท่าเทียมกนั มีความเพียงพอของขอ้มูลและมีเวลาศึกษาขอ้มูล

ล่วงหน้าก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดจ้ัดทาํหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ทีมีรายละเอียดความเห็นของ

คณะกรรมการ พรอ้มคาํชีแจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสาร 

ทีเกียวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉนัทะ ในเว็บไซตข์องบริษัททงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

กอ่นวนัประชมุไม่ตาํกว่า 21 วนั 
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4. การประชมุมีการจดัสรรเวลาในการประชมุตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม  

5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทีมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณา 

ในวาระนนัๆ 

6. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยบรษัิทมีนโยบาย ดงันี 

 ไม่นาํความลบัหรือเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท เพือนาํไปใชเ้พือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอืน หรือนาํ

ความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเวน้ เป็นขอ้มูลทีสือสารกนัในการดาํเนินงานปกติ หรือเป็นขอ้มูลทีใชเ้ผยแพร่

ตอ่สาธารณชน 

 กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท เมือไดร้บัดาํรงตาํแหน่งของบริษัท

เป็นครงัแรกในแบบ 59-1 โดยยืนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทาํการ นับจากวนัทีดาํรงตาํแหน่ง และรายงาน

การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัท เมือมีการซอื ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท

ตามแบบ 59-2  ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการเกียวกบัการซือขายหุน้ อยา่งนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนทาํการซอืขาย 

 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทมีนโยบายการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผย

การทาํรายการเกียวโยงกนัทุกรายการอย่างถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของทางการ และทาํรายการโดยยึดหลกั

เปรยีบเสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอก เพือหลีกเลียงความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์อาจเกิดขนึ 

 บรษัิทมีนโยบายโดยสมคัรใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัท  เกียวกบัการไม่ซือขายหลกัทรพัยบ์รษิัท

ในช่วง 1 เดือนก่อนทีงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี และไม่ใชข้อ้มูลภายในทีตนไดล้่วงรูม้า เพือประโยชน์

ในการซอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท  

หมวดท ี3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี คู่แข่ง ภาครฐั และหน่วยงานอนื  ๆรวมทงั ชมุชนใกลเ้คียงทีเกียวขอ้ง 

เนืองจากบริษัทไดร้บัการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซงึสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งกาํไรใหแ้ก่

บริษัท ซงึถือว่าเป็นการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้บับริษัท นอกจากนี บริษัทยงัไดเ้ปิดช่องทางการรอ้งเรียน หรือ

แจ้งเบาะแสการกระทาํผิดและทุจริต โดยมีขนัตอนการรอ้งเรียน รวมถึงการคุ้มครองปกป้องผูที้แจ้งขอ้มูล หรือ 

ใหเ้บาะแสการกระทาํผิดหรือทุจริต ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) 

ตามทีบรษัิทไดป้ระกาศไว ้ทงันี บรษิทัมีนโยบายการปฏิบตัติ่อผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ดงันี 

กลุ่มผู้ถอืหุ้น 

บริษัทคาํนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุน้ คือ เจา้ของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าทีสรา้งมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในระยะยาว จงึกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัติามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี 

1. ปฏิบัติหน้าทีดว้ยความซือสัตยส์ุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาํเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทงัรายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 
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2. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอืนๆ 

โดยสมาํเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิท ทงัในดา้นบวกและดา้นลบ 

ซงึตงัอยู่บนพืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4. หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอื้นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัท ซงึยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

5. บริษัทจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ เช่น การไม่ส่งขอ้มูล หรือเอกสารทีสาํคญั

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถงึการเพิมวาระทีสาํคัญหรือการเปลียนแปลงขอ้มูลสาํคญั

โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. บริษัทมีหน้าทีส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิของตนเองในเรืองต่างๆในการประชุมผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเสนอ 

ชือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคาํถามทีสาํคญัต่างๆ ทีเกียวเนือง

กบัวาระการประชมุ 

กลุ่มพนักงาน 

บริษัทได้ยึดมันในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีทําให้บริษัทสามารถประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนัน บริษัทจึงไดป้ฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทังในด้านโอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนการฝึกอบรมทีหลากหลาย  

เพือใหส้ามารถเติบโตและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายทีส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทัง ดูแลพนักงานดว้ยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้าง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม และเป็นธรรม 

ตามตาํแหน่ง หนา้ที และความรบัผิดชอบ 

กลุ่มลูกค้า 

บรษัิทตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ จงึไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ ดงันี 

1. บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือรน้ พรอ้มใหก้ารบริการ ตอ้นรบัดว้ยความจริงใจ เต็มใจ ตงัใจ 

และใส่ใจ ดแูลผูร้บับรกิารดจุญาติสนิท บรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง และน่าเชือถือ 

2. รกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพือให้ทราบเกียวกับบริการ โดยไม่ม ี

การโฆษณาเกนิความเป็นจริงทีเป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผิดเกียวกบัคณุภาพ หรือเงือนไขใดๆ ของบรกิารของบริษัท  

4. ใหค้าํแนะนาํเกียวกบัวิธีการใหบ้ริการของบรษัิท ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ 

กลุ่มคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี 

บริษัทไดย้ึดมันในการปฏิบตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซือสตัย ์และไม่เอารดัเอาเปรียบคู่ค้า 

บรษัิทและบรษิัทย่อยยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้อย่างซือสตัย ์โปร่งใส และเสมอภาค เพือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
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สงูสดุร่วมกนั โดยคู่คา้ดงักล่าวตอ้งไม่นาํมาซึงความเสือมเสียต่อชือเสียงของบริษัท ไม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา 

วฒันธรรม และประเพณีอนัดี มีการซอืสินคา้และมีขันตอนการดาํเนินงานทีสามารถตรวจสอบได ้หลีกเลียงสถานการณ ์

ทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาตงัอยู่บนพืนฐานของความสมัพันธท์างธุรกิจ โดยบริษัท

มแีนวปฏิบตั ิดงันี 

1. ไม่เรยีกหรือรบัหรือจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี 

2. กรณีทีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือรบั หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สุจริตเกิดขึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด 

ตอ่คู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

3. ปฏิบตัิตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้

ใหเ้จา้หนีทราบล่วงหนา้ เพือรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

กระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้ บริษัทมีนโยบายใหคู้่คา้เสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างนอ้ย 3 บริษัท

ในการคดัเลือก และบริษัทจะคัดเลือกคู่คา้ทีเสนอราคาทีเหมาะสมและตรงตามคุณสมบตัิของสินค้าหรือบริการ 

ทีบรษัิทตอ้งการ 

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงนิ และเจา้หนี 

บริษัทไดย้ดึมนัในการปฏิบตัิต่อธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หนี รวมถึงเจา้หนีคาํประกนั ดว้ยความซือสตัยแ์ละ

ชาํระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบียจ่ายตรงตามกําหนดเวลา และบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน  

เพือป้องกันมิใหบ้ริษัทอยู่ในฐานะทียากลาํบากในการชาํระหนีคืนแก่ธนาคาร สถาบนัการเงิน และเจา้หนี รวมถึง

เจา้หนีคาํประกนั รวมทงับรษัิทไดป้ฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ ทีระบุในสญัญาเงนิกูยื้มและขอ้ตกลงตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั 

นโยบายและแนวปฏบัิตติ่อคู่แข่งขัน 

บริษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งขัน

ดว้ยวิธีฉอ้ฉล บรษิัทจงึกาํหนดนโยบายหลกัดงันี 

1. ประพฤติปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการทีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

4. บรษัิทมีนโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิการแข่งขันทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม 

กลุ่มสังคมและชุมชน 

บริษัทมีนโยบายทีจะดาํเนินธุรกิจทีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม โดยยดึมนัในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองทีดี 

และปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งอยา่งครบถว้น บรษิัทจะมุ่งมนัในการพฒันา ส่งเสริมและยกระดบั

คณุภาพชีวติของสงัคมและชมุชนอนัเป็นทีทีบรษัิทตงัอยู่ใหมี้คณุภาพดีขนึพรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบริษทั  
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นโยบายเกียวกับสงิแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายทีใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเสริมสรา้งคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิงแวดลอ้ม ตลอดจน

รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ  

ทังนี บริษัทจัดใหมี้ช่องทางการรบัข้อเสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี

กระบวนการจดัการกบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส 

นโยบายและแนวปฏบัิตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ และส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบตัิหนา้ทีภายใต้

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดทีเกียวกับสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอรน์ัน 

บริษัทส่งเสริมและปฎิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ และทรพัยส์ินทางปัญญา ดว้ยการใชค้อมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์

ทีถกูลิขสิทธิเท่านนัและในการลงโปรแกรมต่างๆ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท ี4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอืนๆ ทีเกียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท 

ทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ และทนัต่อเวลา โดยแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ 

ผลประกอบการทีแท้จริงของบริษัท รวมทังอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต ์

ของบริษัท ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือมวลชน สือเผยแพร่ของตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูที้เกียวขอ้งอืนๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัทไดอ้ย่างทัวถึงและเท่าเทียมกนั

และจะปรบัปรุงเปลียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศใชบ้งัคบั  

ผู้มีหน้าทใีนการเปิดเผยข้อมูล 

บรษัิทกาํหนดผูม้ีหนา้ทีในการเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคญัดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการ

ผูจ้ัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  และฝ่ายสือสารการตลาดและประชาสมัพันธ ์โดยมีหน้าทีในการเปิดเผยขอ้มูล 

ในสว่นทีเกียวขอ้งกบับทบาทหนา้ทีและสายงานทีตนรบัผิดชอบ 

หมวดท ี5: ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)  

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท การกาํกบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางทีจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อผูถ้ือหุน้ โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ทีปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท และมติทีประชมุผูถื้อหุน้ 

โดยปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทงัในระยะสนั

และระยะยาว และเพือใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานของบรษัิทเป็นไปในทิศทางทีก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อผูถ้ือหุน้

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหมี้การจดัทาํวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน 
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แผนกลยุทธ ์แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนทีจะพิจารณาอนุมตัิ และติดตามใหมี้การบริหารงาน เพือให้

เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การดาํเนินการทีแสดงถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบรษัิททีสาํคญั ไดแ้ก ่

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณที์หลากหลาย ทาํหนา้ที

พิจารณาในเรืองสาํคญัทีเกียวกบัการบริหารงานของบรษิัท กรรมการทุกคนมอีิสระในการแสดงความเห็นในทีประชมุ 

และมีอสิระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพือกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทเป็นไปอย่างถกูตอ้ง 

มีประสทิธิภาพและโปร่งใส 

ตามขอ้บังคบับริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 

กงึหนึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทงัหมดจะตอ้งมีถินฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงัหมด 

ขอบเขตหน้าทขีองกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท

และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ทีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซือสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชนข์องบรษัิทและบรษิัทย่อย โดยสรุปอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีสาํคญัของคณะกรรมการบริษัท 

ไดด้งันี: 

1. ปฏิบตัิหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบรษัิท และมติทีประชมุ

ผูถื้อหุน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัยส์ุจริต 

2. พิจารณากาํหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์กลยุทธท์างธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

เปา้หมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบรษัิทย่อย ตามทีฝ่ายจดัการจัดทาํ 

3. กาํกบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ซงึไดร้บั

มอบหมายใหท้าํหนา้ทีดงักล่าว เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

4. ตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนือง เพือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของบรษิัท 

5. ดาํเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย นาํระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง จัดใหมี้

ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึง จดัใหมี้กระบวนการ 

ในการประเมิน และสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบริษัทอย่างสมาํเสมอ 

6. จดัใหมี้การทาํงบการเงิน ณ วันสินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชือเพือรบัรองงบการเงินดงักล่าว 

เพือนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพือพจิารณาอนมุตั ิ
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7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามที

คณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพอืพิจารณา

อนุมตัิ 

8. จดัใหมี้นโยบายเกียวกับการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลทีเป็นลายลักษณอ์ักษร และการปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือใหเ้ชือมนัไดว้่า บริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่ม

ดว้ยความเป็นธรรม 

9. ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดับมีจิตสาํนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ

นโยบายเกียวกับการต่อตา้นทุจริตหรือคอรร์ปัชนัของบรษัิท พรอ้มทังกาํกับดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพือลดความเสียงดา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั และการใชอ้าํนาจอย่าง

ไม่ถกูตอ้ง รวมทงัปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมาย 

10. พิจารณาอนมุตัิแต่งตงับคุคลทีมีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้น และไม่มีคณุสมบติัตอ้งหา้มตามทีกาํหนด

ไวใ้นพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบ 

ทีเกียวขอ้ง และตอ้งไม่มีลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะไดร้บัความไว้วางใจใหบ้ริหารจัดการ

กิจการทีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามทีคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให ้

ความเห็นชอบแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพือนาํเสนอ

ตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพจิารณาอนมุตั ิ

11. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืนใด และกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการ

ชดุย่อยดงักล่าว เพือช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ 

12. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงชือกรรมการซงึมีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

13. พิจารณาแต่งตงัผูบ้ริหารตามคาํนิยามทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และเลขานกุารบรษิัท รวมทงัพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารดงักล่าว 

14. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจาํเป็นเพือประกอบการตดัสินใจทีเหมาะสม 

15. ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบริษัทเขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเกียวขอ้งกบัหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารนนั 

16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ให้มีความเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัและสถานการณที์เปลียนแปลงไป 

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจช่วงดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจทีใหไ้ว ้

และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาํหนดหรือคาํสังทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกาํหนดไว้ ทังนี  

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการ 

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รบัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถอนุมัติรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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หรือประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจ 

มคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนอื์นใดกบับรษิัทหรือบรษัิทย่อยของบรษัิท ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นไปตาม

นโยบาย และหลกัเกณฑที์ทีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัไิว ้

บทบาทหน้าทขีองประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย 

1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็น 

         ไดอ้ยา่งเตม็ทีเป็นอิสระ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนงึถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างครบถว้น  

1.3 สรุปมตทีิประชมุและสงิทีจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 

1.4 กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบรษัิททีมาจากฝ่ายจดัการ 

2. เป็นผู้นาํในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา 

ใหเ้หมาะสม รวมทังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

3. สนับสนุนใหเ้ป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกียวกับการต่อต้านการทุจริต 

หรือคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณของบริษทั 

4. เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที 

ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายบริษทั 

5. กาํกบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและจดัการอยา่งโปรง่ใสในกรณีทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6. กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเหมาะสม 

7. กาํกบัดูแลใหก้ารปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท 

แต่ละคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. กาํกบัดูแลใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบรษิัทรายบุคคล 

ประธานกรรมการ และกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ เพือนาํผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที และเสริมสรา้งความรู้

ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมัติเรืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ทีทีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ ซงึรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสยัทัศน ์กลยุทธ ์

ในการดาํเนินงาน แผนหลักในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสียง แผนงบประมาณและแผนการ

ดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการของผลของการดาํเนินงาน  

การติดตามและประเมินผล การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital 

Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกจิการ และการเขา้รว่มทนุ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ในขณะนนั ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัส่วนหนงึในสาม 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซงึกรรมการทีออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระนนัอาจจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอกีได ้ 

ทงันี นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมือ  

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย วา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั หรือมีลกัษณะ

ทีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามที

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

4. ทีประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสียง   

5. ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

การประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

1. กาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ย 4 ครงั ต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าหนึงปี และอาจมีการประชุม

วาระพเิศษเพิมตามความจาํเป็น 

2. ประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูด้แูล และใหค้วามเหน็ชอบในการกาํหนดวาระการประชมุ 

3. เลขานุการบริษัท ทําหน้าทีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ 

การประชมุ ไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพือใหก้รรมการมเีวลาศึกษาลว่งหนา้ก่อนเขา้ประชมุ 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท กรรมการผูที้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างมีนยัสาํคญัในเรืองทีพิจารณา ตอ้งออก

จากทีประชมุระหว่างพิจารณาเรืองนนั 

5. ณ ขณะทีคณะกรรมการบรษัิทจะลงมติในทีประชมุ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกาํหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัท เพือใชเ้ป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการทีใชใ้นการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว ้ซึงความเห็นชอบทังหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อย 

และบรษิัทรว่ม ตามความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ ซงึมีรายละเอยีด ดงันี 
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1. บริษัทไดส้่งบุคคลทีเป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสดัส่วน

การถือหุน้ในแต่ละบริษัท โดยการส่งตวัแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบโดยทีประชมุกรรมการบรษัิท 

2. คณะกรรมการของบรษัิทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีสาํคญั 

ไดแ้ก ่

(1) ปฏิบัติหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ

ของบริษัทและมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยความซือสตัยส์ุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวงั (Duty of 

Care) มีความรบัผดิชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethic) 

(2) ดาํเนินการติดตาม รวมถึงให้คาํแนะนาํทีจาํเป็น เพือให้การดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เป็นไปตามสญัญาและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

(3) ติดตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนือง รวมถึงให้คาํแนะนาํ 

ทีจาํเป็น เพือใหม้ันใจว่าการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด 

และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาทีอาจเกิดขนึไดอ้ยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

(4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงใหค้าํแนะนาํทีจาํเป็น เพือใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงระบบการทาํงานทีมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลในการดาํเนินธุรกจิ 

(5) พิจารณา ติดตาม และดาํเนินการทีจาํเป็นในการจดัใหมี้การทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

ทีสาํคญัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสม

กบัสภาพธรุกจิอยา่งสมาํเสมอ 

(6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคล

อนืใดปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได ้ทงันี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการ

มอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วงทีทาํใหก้รรมการหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ

รายการทีตนเองหรอืบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอืนใด ขดัแยง้

กบัผลประโยชนข์องบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบรษิัทร่วม 

3. บริษัทจะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการทีจาํเป็น เพือทาํใหม้นัใจไดว่้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผย

ขอ้มูลเกียวกับผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ทีตอ้งเปิดเผยแก่หน่วยงานกาํกับ

ดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆทีเกียวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ทีมีความถูกตอ้งครบถว้น 

และน่าเชือถือ 

4. ในกรณีที บรษิัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจกอ่ใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทจะติดตามใหบ้ริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเขา้ทาํรายการดว้ยความโปร่งใส

และเป็นธรรม โดยบริษัทจะไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑว่์าดว้ยการทาํรายการทีเกียวโยงกันและรายการไดม้า/

จาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์ซงึกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

5. บริษัทจะดาํเนินการทีจาํเป็นและติดตามใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบ

ควบคมุภายในทีเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินธุรกจิ 
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กรรมการอิสระ 

บริษัทกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทังหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการอสิระ

เขา้ร่วมในคณะกรรมการบรษิัท ทงันี บริษัทมีนโยบายแต่งตงักรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทงัคณะ 

และมีกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการอิสระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบตัิของผูที้จะ

มาทาํหนา้ทีกรรมการอสิระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้อง 

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณก์ารทาํงาน และความเหมาะสมอืนๆ

ประกอบกนั เพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทงันี หากมีกรรมการอิสระ

คนหนึงคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตังกรรมการอิสระทีมีคุณสมบตัิตามที

กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระ

เท่าทียงัเหลืออยู่ของกรรมการอสิระทีตนแทน 

ทงันี คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอสิระดงันี 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึง (1) ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทังนี ไดน้ับรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวข้องของกรรมการ

อสิระรายนนัๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนวันทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทังนี ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง 

กรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรกึษาของส่วนราชการทีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส  

พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือ

บคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทหรือบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้มีความสมัพันธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปี กอ่นวนัทียืนคาํขออนญุาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึงมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษัทสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาต

ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท รวมทัง ไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผู ้มีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที 

ยืนคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัแต่งตงัขนึเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็น 

ผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ 

ไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา 

ทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน  

ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทและบรษัิทย่อย 

10. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทใหญ่  

บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษัิท  

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บรษิัทยอ่ย หรือบรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

นอกจากนี กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลทีมีความรู ้

และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือ 

ของงบการเงินได้ นอกจากนี บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ  

ความเชียวชาญเฉพาะทางทีเกียวขอ้งกบัธุรกจิ และความมีจรยิธรรม เป็นตน้ 

เลขานุการบรษัิท 

เลขานกุารบรษัิทมีหนา้ทีและความรบัผิดชอบ ไดแ้ก ่

1. จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจาํปีของบรษิัท หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง

กบับริษัทฯ รวมทงัตดิตามใหมี้การปฏิบตัติามมติทีประชมุ 

4. ดแูลใหมี้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์สาํนักงาน ก.ล.ต.

และหน่วยงานกาํกบัดูแลอนืทีเกียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
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5. เกบ็รกัษาสาํเนารายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6. ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกียวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบ ขอ้บงัคับต่างๆ ทีเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

การดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

7. ดาํเนินการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด หรือทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารเพือปฏิบตัิหนา้ทีเฉพาะเรืองและเสนอเรืองใหค้ณะกรรมการบรษิัท

พิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพือกําหนดหน้าทีและ 

ความรบัผิดชอบต่างๆ และไดเ้ปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวในเว็บไซตข์องบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย มีดงันี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตงัขึนมาโดยมีวัตถุประสงคเ์พือทาํหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ

หนา้ทีกาํกบัดแูลเกียวกบั ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายใน และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพือส่งเสริมใหบ้ริษัทเกิดการกาํกับดูแลกิจการทีดี 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าทีในการสอบทานการบริหารความเสียงของบริษัท รวมทัง

รบัผิดชอบในการจัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอในรายงาน ประจาํปีของธนาคาร 

เป็นประจาํทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท ซงึเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งเป็นผูมี้

ความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินทีเพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทาน

ความน่าเชือถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึงคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตังประธานกรรมการ

ตรวจสอบหรือใหผู้ที้ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการตรวจสอบทงัหมด ทาํการเลือกบุคคลหนึงขนึมาเป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึงของการมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทีดี  

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ทีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

และกรรมการชดุย่อยตา่งๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือขออนมุตัิต่อทีประชมุผูถ้ือหุน้  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอยา่งนอ้ยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการ

ดงักล่าว ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตงักรรมการในคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
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3. คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารตังขึนมาโดยมีวัตถุประสงคเ์พือทาํหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงาน 

ในเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล รวมทัง สามารถกาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึง 

การตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

บริษัทจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง โดยจะกาํหนดคุณสมบัติของบุคคลทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทหรือ

ผูบ้รหิารระดบัสูงของบริษัท ตงัแต่ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการขนึไปใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลตามขอบเขต

อาํนาจ และหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรทีมี

คุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีตังไว้ โดยไม่มี

คณุสมบตัิทีขดัต่อกฎหมาย เพือเขา้มาดาํรงตาํแหน่งบริหารทีสาํคญัอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดยนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอรายชือกรรมการทีมี

คุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ  

กอ่นนาํเสนอทีประชมุผูถ้ือหุน้เพือลงมติแต่งตงัดว้ย  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทงัคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครงั เพือช่วยให้

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่านมาและเพิม

ประสิทธิผลการทาํงานของคณะกรรมการ โดยใช ้“แบบฟอรม์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ทีบริษัท 

จดัทาํขนึ ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทไดก้าํหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชันนาํในตลาดหลักทรัพยฯ์ และในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนคาํนึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือจ่าย

คา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ 

การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัใหม่จะไดร้บัการปฐมนิเทศน ์เพือรบัทราบขอ้มูลบริษัท กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และ

ขอ้มลูธุรกิจทีสาํคญัต่อการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และรายงานการประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนาํใหรู้จ้ักคณะกรรมการและผูบ้ริหาร นอกจากนี มีการส่งเสริมให้

กรรมการไดร้บัการอบรมและเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเป็นการเพิมพนูความรูต่้อการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการ  
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หมวดท ี6:  การทาํรายการทเีกียวโยงกัน 

บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชนต์่อบริษัทเป็นสาํคญั ดังนัน  

บริษัทจึงให้ความสาํคัญในการป้องกันรายการทีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รายการทีเกียวโยงกัน 

หรือรายการระหว่างกนั โดยสามารถสรุปนโยบายทีสาํคญั ไดด้งันี 

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึงถือเป็นเรืองสาํคัญทีต้องยึดถือปฏิบัติ 

โดยเคร่งครดั เพือเป็นทีเชือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจ 

ในการถือปฏิบตัิของพนกังานทวัทงับรษิัท  

2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกียวโยงในกิจการทีอาจ

กอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

3. มีการนาํเสนอรายการทีเกียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และดูแลใหมี้การปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด 

4. ในการพิจารณาการทาํรายการทีเกียวโยงกนั บรษิัทอาจแต่งตังผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือทีปรึกษาทางการเงิน

อสิระ (แลว้แต่กรณี) เพือใหค้วามเหน็ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนัทีสาํคญั 

5. ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน บริษัทจะกาํหนดราคาและเงือนไขเสมือนการทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis)  ซงึมีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อบรษิทั 

6. ผูมี้สว่นไดเ้สียในการทาํรายการทีเกียวโยงกนัจะไม่สามารถอนมุตัิและออกเสียงลงมติในเรืองดงักล่าวได ้

หมวดท ี7:  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกดา้น ทังดา้นการเงินและการปฏิบัติงาน 

เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับ และระเบียบต่างๆทีเกียวขอ้ง และจัดใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกาํหนดลาํดับขัน 

ของอาํนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกาํหนด

ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระ ทาํหนา้ทีตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีวางไว ้ รวมทัง ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ 

ของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรษัิท 

หมวดท ี8: นโยบายเกียวกับการต่อต้านการทจุริตหรือคอรร์ัปชัน (Anti Corruption Policy) 

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และคณะกรรมการบริษัท 

ไดก้าํหนดนโยบายเกียวกบัการต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ปัชนัตามทีบริษัทไดป้ระกาศไว้ โดยบรษิัทหา้มกรรมการ

บริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดาํเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ 

ทังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย 

การต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ปัชันอย่างสมาํเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกาํหนดต่างๆ  

ในการดาํเนินการ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดกฎหมาย 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance Policy) ฉบบัปรบัปรุง ครงัที 1/2563 นี ไดร้บัอนุมัติ

จากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2563 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2563 เพือทดแทนฉบับเดิม ซงึได้รบัอนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครงัที 5/2562 เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2562 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัที 10 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

 
( นายพลากร สวุรรณรฐั ) 

                            ประธานกรรมการ 

      10 พฤศจกิายน 2563 

 


