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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 

ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่5 (พ.ศ. 2565) 
ค านิยาม 

บริษทั หมายถึง บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ากดั (มหาชน)  

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ากดั (มหาชน) 

กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ากดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหาร หมายถึง พนกังานของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ากดั (มหาชน) ต าแหน่งตั้งแต่
ผูอ้  านวยการส่วนหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

 

หมวด 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการ เคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพื่อคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
โปร่งใส และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานและดูแล
การรักษาสิทธิอยา่งเคร่งครัดและเท่าเทียมกนั และไม่ท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
อนัไดแ้ก่ 

1.1 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น รวมถึงได้รับสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ทันเวลาและใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบแก่บริษทัและตนเอง 

1.2 สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงตามขอ้บงัคบั
บริษทั ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ 1 เสียงต่อ 1 หุน้   

1.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตดัสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
นโยบายท่ีส าคญัของบริษทั และในสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ 

1.5 สิทธิแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทั 

1.6 สิทธิในส่วนแบ่งก าไร 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งดูแลโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ให้มีการถือหุ้นไขวห้รือถือหุ้น
แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษทั ไม่ให้กรรมการแต่ละรายถือหุ้นในบริษทัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว รวมถึงให้ด ารงอตัราหุ้น Free Float ของบริษทั (หมายถึงหุ้นในส่วนท่ีไม่ได้ถือโดย Strategic 
Shareholder และไม่ไดเ้ป็นหุน้ท่ีซ้ือคืน) เกินกวา่ร้อยละ 40 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

 

2 การประชุมผู้ถือหุ้น   

2.1 คณะกรรมการ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่ง
เต็มท่ี และไม่ก าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม เช่น ก าหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวธีิปฏิบติัในการออกเสียงท่ียุง่ยาก เป็นตน้ 

2.2 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านช่องทาง              
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การปฏิบติัไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
30 วนัก่อนวนันดัประชุม 

2.3 คณะกรรมการ อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย  

2.3.1 จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนค าแนะน า
วิธีการมอบฉนัทะท่ีไม่ยุง่ยาก เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรียมเอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 

3 การด าเนินการในการประชุม   

 เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นด าเนินการและบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ก าหนดแนว
ปฏิบติัไวด้งัน้ี 

3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน            
การนบัคะแนน และแสดงผลคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผูบ้ริหาร ตอ้ง
เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังเพื่อรับฟัง ช้ีแจงหรือตอบค าถามผู ้ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นสามารถ
สอบถาม ขอค าอธิบาย และแสดงความเห็นของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ จดัใหผู้ถื้อหุน้ได้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัและตวัแทนจาก
ผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกคร้ัง 

3.4 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการออกเสียง คณะกรรมการจดัใหมี้ขอ้มูลเพื่อการลงมติดงัน้ี 

3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ 

 รายช่ือพร้อมประวติักรรมการท่ีตอ้งการเสนอแต่งตั้ง และจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งโดยผูถื้อ
หุน้สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   

3.4.2 วาระการจ่ายเงินปันผล 

 เปิดเผยจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเปรียบเทียบกบันโยบายบริษทั และจ านวนเงินท่ีจ่ายปีก่อน 

3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประเภทค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เบ้ียประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนอ่ืนเช่น 
ค่าตอบแทนประจ า โบนสั และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เป็นตน้ โดยรวมถึงค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

3.4.4 วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

 ช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบัความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการสอบบญัชี 

อน่ึง ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ใหค้ณะกรรมการ เพิ่มวาระการประชุมได ้

 

4 การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น  

4.1 คณะกรรมการ ก าหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย        
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ตลอดจนบตัรเสียในแต่ละวาระอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้ง บนัทึก
ประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัของผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.2 คณะกรรมการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัของการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไป แลว้จึงเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบั
รายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบและสามารถตรวจสอบได ้
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หมวดที ่2   การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายดว้ยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติ  

คณะกรรมการ ดูแลและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อมีส่วนร่วมตดัสินใจในเหตุการณ์ท่ีส าคญัต่างๆ รวมถึง
การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้งครบถ้วน 
โปร่งใส ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน ตลอดจนสามารถตรวจสอบได ้
ดงัน้ี 

1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

1.1 ผู ้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซ่ึงให้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกบัระเบียบวาระ วตัถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในวาระ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนังสือมอบฉันทะและขอ้มูล
สถานท่ี วนัและเวลาท่ีประชุมอย่างสมบูรณ์ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 21 วนัก่อนวนันดัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนั ติดต่อกนั
และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุม 

1.2 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผู ้
ถือหุน้ 

1.3 บ ริษั ท เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อบ ก ารป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท  คื อ 
www.srithaisuperware.comล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลา
เพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลประกอบการประชุม 

 

2 การคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุน้  

2.1 คณะกรรมการ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด
ปีการเงินของบริษทั 

2.2 ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรวบรวมจ านวนหุ้นให้ได้
สัดส่วนตามท่ีกฎหมายก าหนด อยา่งไรก็ตาม บริษทัโดยคณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

http://www.srithaisuperware.com/
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2.3 คณะกรรมการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น เรียงล าดบัตามวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และ
ไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆในท่ีประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

2.4 คณะกรรมการก าหนดให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

 

3 สิทธิเพ่ือความเท่าเทยีมกบัคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร  

3.1 คณะกรรมการ ก าหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 
และนโยบายในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใช้ขอ้มูลภายใน (Securities Trading and 
Inside Information Policy)ไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซ่ึงกรรมการ ผู ้บริหาร ตลอดจน
พนกังานของบริษทัรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ รวมทั้งละเวน้การซ้ือ
หรือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน สถานะของบริษทั หรือขอ้มูลส าคญั
อ่ืนๆ แก่สาธารณชน 

3.2 กรรมการและผูบ้ริหารบริษทั ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัตามท่ี
กฎหมายก าหนด ตลอดจนรายงานใหค้ณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผา่นเลขานุการบริษทั 
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
คณะกรรมการ เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ของบริษทัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ี
บริษทัตั้งอยู ่สังคมรอบขา้ง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  นอกจากน้ีคณะกรรมการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนได้เสียอย่างสม ่าเสมอในการสร้างความมัน่คงและการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืของบริษทั 

คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย แผนกลยทุธ์และแผนงานของบริษทั  

 

1 การปฏิบัติต่อพนักงาน  

 คณะกรรมการ มุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ 
และกลยุทธ์ขององค์กร ดว้ยการก ากบัดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทกัษะและ
ทศันคติท่ีดี  ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม อยู่ภายใตส้ถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีการจดัการระบบ
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดม้าตรฐานไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกังาน และไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 คณะกรรมการ จดัให้มีกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการร้องทุกขห์รือบอกกล่าวใน
เร่ืองท่ีจะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังาน หรือต่อตนเอง โดยก าหนดวิธีการบริหารจดัการขอ้ร้องทุกขด์งักล่าว
พร้อมไปกบัการปกป้องพนกังานผูร้้องทุกข ์

 

2 การด าเนินธุรกจิตามกรอบกติกาทีเ่ป็นธรรม 

 คณะกรรมการ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อสร้างความมัน่คงและความย ัง่ยืนให้แก่ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการก าหนดใหป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

1) มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในดา้นราคา คุณภาพ ความ
ปลอดภยั และการรับประกนั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) ให้ความส าคญักบัคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก ประเมิน จนถึงการด าเนินธุรกิจร่วมกนั
อย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดว้ยผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ทั้ง
สองฝ่าย 
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3) ใชว้ิธีการแข่งขนัอยา่งมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขนัท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ       
กับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

4) ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจดัท าและปฏิบติัตามสัญญา
และเง่ือนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5) ซ้ือขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือด าเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส                    
ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจา้ง สินบน รางวลั การบนัเทิง จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะส่งผลใดๆ             
ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

6) ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา       
ทุกประเภทอยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานใชค้วามรู้ ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรคใ์นการประดิษฐผ์ลงานของตนเองออกมาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนไม่น าผลงานหรือขอ้มูล      
อนัเป็นสิทธิของผูอ่ื้นมาใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

7) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษทัจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นส่ือต่างๆ 
เพื่อใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

3 การปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยถือเป็นความ
รับผดิชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัและราคา
เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน 
สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี และท าประโยชน์ให้ชุมชนท่ีบริษทั
ตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบติัเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อยา่งรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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4 การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระท าผดิ 

 คณะกรรมการ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการห้ามจ่ายหรือรับสินบนทุกรูปแบบ จดัให้มีระบบ
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบและกลไกท่ีรัดกุมเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถแจง้ขอ้มูล
หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งมี
กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการคุม้ครองปกป้องผูท่ี้ร้องเรียน/แจง้ขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด  

 

5 การส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการ ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ
สร้างประโยชน์แก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายในบริษัท
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความย ัง่ยืนโดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 นอกจากน้ี คณะกรรมการ ก ากบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจวา่ ฝ่ายจดัการไดท้บทวน พฒันาดูแลการใชท้รัพยากรให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 
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หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและ
ทนัเวลาตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน 
เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน เป็นตน้ และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผูถื้อ
หุ้น ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น และ
บุคคลภายนอก  

คณะกรรมการ ก าหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางท่ีบริษัทก าหนด                
อยู่เสมอ เพื่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เช่นนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เท่าเทียมกนั  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษทัท่ีเผยแพร่ตามขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ประกอบดว้ย   

1 ข้อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น 

 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั กรรมการและผูถื้อหุน้ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจ าปี ไดแ้ก่ 

 วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 โครงสร้างของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและ

การบริหารงาน 
 รายช่ือและประวติักรรมการ และผูบ้ริหาร 
 โครงสร้างผูถื้อหุ้น ข้อมูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้ งทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผูถื้อหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของ
กรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง และทางออ้มโดยผ่านการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรหรือบุตร
บุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

2 การก ากบัดูแลกจิการของบริษัท 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั บนเวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจ าปี ไดแ้ก่ 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงและนโยบายเก่ียวกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวพร้อม
เหตุผล 
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 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุมและ
จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรม และพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ
ของกรรมการ 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน 

 รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร การมีส่วนไดเ้สีย และรายการระหว่าง
กนัท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการและพนกังาน 
 ขอ้มูลผูส้อบบญัชี คุณสมบติั ค่าตอบแทน ค่าบริการอ่ืนๆ และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

 

3 ผลการด าเนินงาน 

 รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีอิสระ จดัท าค าอธิบายเชิงวเิคราะห์เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขนั ตลอดจนตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน วดัไดแ้ละบรรลุได ้เพื่อเป็นเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทั และเพื่อ
ประเมินศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกบริษทั 
เพื่อหาแนวทางป้องกนัและวดัผลท่ีเป็นรูปธรรม โดยเปิดเผยทางเวบ็ไซต ์รายงานประจ าปี  การแถลงข่าวหรือช่อง
ทางการเผยแพร่อ่ืนๆของบริษทัเป็นประจ ารายไตรมาส หรือรายปีแลว้แต่กรณี 

 

4 ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน              
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ หรือ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว  หรือผา่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นล าดบัแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ หาก
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัจะด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวสามารถรักษาไวซ่ึ้ง
ความลบัของขอ้มูลดงักล่าว จนกว่าบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณชน หรือบริษทัอาจพิจารณาเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวแก่สาธารณชนทนัที 

 อน่ึง บริษทัให้ความส าคญักบับทวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยนกัวิเคราะห์ทุกสถาบนั และจะน ามา
เผยแพร่เป็นส่วนหน่ึงบนเวบ็ไซต์ของบริษทัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทังดเวน้ท่ีจะแสดงความเห็น หรือประเมิน
ขอ้คิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์ เวน้แต่มีขอ้ความท่ีคลาดเคล่ือนอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะช้ีแจงและ
ท าความเขา้ใจกบันกัวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพื่อป้องกนันกัลงทุนท่ีอ่านบทวิเคราะห์ดงักล่าวไม่ให้มีความเขา้ใจ
ผดิพลาด  
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทัจดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Report) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ไดรั้บทราบผลการด าเนินงานท่ี
สร้างความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกบันโยบาย การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั   

 

หมวด 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีไม่นอ้ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร  

คณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อกฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล มี
ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ท่ีหลากหลายและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนอุทิศ
เวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตนเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

 ประเภทของกรรมการมีดงัน้ี 

1) กรรมการท่ี เป็นผู ้บ ริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานประจ าและ/หรือมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั ซ่ึงมีสัดส่วนไม่เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด 

2) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจ าของบริษทั 

3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นใหญ่หรือ
กลุ่มของผูถื้อหุ้นใหญ่และผูบ้ริหาร และตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยตอ้งมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของกรรมการทั้งหมด 

 ทั้ งน้ี ก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถถือครองหลักทรัพย์บริษัททั้ งทางตรงและ
ทางออ้มไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ออกจ าหน่ายแลว้   
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2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและการก ากบัดูแล เพื่อให้
การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู ้
ถือหุน้ มีจริยธรรมท่ีดีและค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว   

 คณะกรรมการ เขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลกิจการให้มีการ
บริหารจดัการท่ีดี โดยครอบคลุมถึง  

1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค ์

และเป้าหมาย 
3) การติดตาม และประเมินผลผา่นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
4) การน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มีกรอบการดูแล 

และการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ หรือ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั 

 คณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของบริษัท ให้มีความย ัง่ยืนภายใต้วตัถุประสงค ์                  
และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ งกิจการ ลูกค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1) ความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อให้มี       
ผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

2) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน         
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ส่ือสารและสร้างเสริมให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายธุรกิจ 
สะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3 หลกัปฏิบัติของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
 ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 
 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมทั้งหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล (Duty of Obedience) 
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 เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 
(Duty of  Disclosure)   

 คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อท าหน้าท่ี
ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัไดอ้ยา่งอิสระ 

 

4 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 
มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
บริษทั (Duty of  Loyalty) 

2. พิจารณาและก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย 
แผนงานและงบประมาณในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและความย ัง่ยืนให้กบับริษทั ลูกคา้ ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และสังคม และให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งส่ือสารให้บุคลากรทุกคนใน
บริษทัขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

3. ก ากบัดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

4. ก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
5. ติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการน ากลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการด าเนินงานทั้งใน

ระดบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ง
ให้นโยบายเพื่อการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
สุขอนามยั ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของบริษทั 

6. แต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

7. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 
คุณสมบติัท่ีหลากหลาย ทั้งในดา้นความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านของกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้

8. ก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง 
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9. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งแบบรายคณะ
และรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งรายงานผลการประเมินประจ าปีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

10. ก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

11. พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและก ากบัดูแลให้
มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบ
การพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบ
และผลการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

12. ติดตามก ากบัดูแลการบริหารและพฒันาพนกังานทุกระดบัใหมี้ความรู้ ความสามารถและแรงจูงใจท่ี
เหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพื่อรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถในองคก์รไว ้

13. ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งดูแลให้
ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

14. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบริษทัและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

15. พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียง  และก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงให้มี
ประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนและประเมินการจดัการความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

16. ติดตามดูแลและจดัการความขัดแยง้ทางประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ รวมทั้งการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล
และโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่
สมควร 

17. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง
รวมทั้งป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 

18. ก ากบัดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้แจง้เบาะแส
หรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 
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19. ก ากบัดูแลธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน และ
ช่ือเสียงของบริษทั เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ รวมทั้งติดตามความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี ตลอดจนการจดัเตรียมแผนส ารองไว้
อยา่งเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโนม้ประสบปัญหาทาง
การเงิน 

20. ดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและ
โปร่งใส 

21. จดัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
และอนุมติั และเพื่อขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

22. ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

23. พิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษทั บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

24. แต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการท านิติกรรมผกูพนัของบริษทั 
25. พิจารณาการท าสัญญาท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติท่ีเป็นสาระส าคญัและสัญญาท่ีไม่เก่ียวกบัการท า

ธุรกิจปกติ 
26. ปรับเปล่ียนขอบเขตอ านาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสม 

 

5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ          
ชุดย่อยท าหน้าท่ีสนบัสนุนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็น เพื่อร่วมพฒันาบริษทัให้มีความเจริญเติบโตกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและบรรลุต่อเป้าหมาย  และ
เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา เพื่อ 

1) แต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ตามผงัโครงสร้างองคก์ร 
2) แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมท่ีพน้จากวาระก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3) เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมท่ี

พน้วาระการด ารงต าแหน่ง หรือในกรณีท่ีมีการเพิ่มจ านวนกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 และขอ้ 14   
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 ทั้งน้ี หากเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ  กรรมการคนนั้นตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนด 

 ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงไดพ้ิจารณาเร่ืองความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ดว้ย 

 

6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัแจง้กรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การ
นดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้

1. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง ณ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดและใหจ้ดบนัทึกรายงานการประชุมไวท้ั้งหมด 

2. ประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
ประชุมอย่างอิสระ เช่น ตั้ งค  าถามหรือขอ้สังเกต ให้ค  าปรึกษาและให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร หรือ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย โดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุมระหวา่ง
การพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ 

4. เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 คณะกรรมการ สามารถขอขอ้มูลสารสนเทศเพิ่มเติมจากผูบ้ริหารหรือจากเลขานุการบริษทั รวมถึงอาจจดั
ใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 การลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

1) คะแนนเสียงขา้งมาก 
2) กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น หรืออาจใชสิ้ทธิไม่เขา้

ร่วมประชุมเฉพาะในวาระนั้น   
3) การลงมติแต่ละวาระ ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยสองในสามของ

จ านวนกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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7 จ านวนบริษัททีก่รรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของกรรมการ มีประสิทธิภาพ และสามารถจดัสรรเวลา     
อย่างเพียงพอ  คณะกรรมการจึงก าหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือรวมบริษทัดว้ยแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง 

 
8 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ เป็นผูเ้ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการไว ้ดงัน้ี 

1) เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
2) เป็นผูน้ าในการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรร

เวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดูแลให้มีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

3) เป็นผู ้น าด้านนโยบาย ก าหนดวิสัยทัศน์ และก ากับดูแลการท างานของผู ้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

4) ดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบับริษทัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6) ก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7) ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการมีโครงสร้างและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 
8) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียงการแสดงให้

เห็นถึงการชกัน าใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนใดคนหน่ึง 
9) ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละ

ฝ่ายมีจ านวนเท่ากนั 
10) ใหค้  าแนะน า และแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 
11) เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทัต่อบุคคลภายนอก และเป็นผูน้ าในการช้ีแจง ส่ือสารต่อสาธารณชน ผู ้

ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
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9 กรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีสรรหา และเสนอ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวด้งัน้ี 

1) บริหารและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายของ
บริษทั และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ 

2) บริหารจดัการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั 
3) บริหารจดัการดา้นบริหารการเงิน เพื่อใหมี้โครงสร้างและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและมัน่คง 
4) บริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่ม เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและย ัง่ยนื 
5) บริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6) บริหารจดัการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความรับผดิชอบต่อสังคม 
7) ดูแลและปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทั

โดยเคร่งครัด 
8) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

10 วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามพระราช 
บญัญติับริษทัมหาชน โดยก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ได ้หากไดรั้บการ
เสนอช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

 อน่ึง หากกรรมการคนใดพน้จากต าแหน่งกรรมการ ก็ให้พน้จากการเป็นกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับการ
แต่งตั้งดว้ย 

 

11 การด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

 กรณีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร ไดรั้บการเสนอใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืนซ่ึงมิใช่อยู่
ภายในกลุ่มของบริษทัโดยจะเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานให้
คณะกรรมการเพื่อทราบ 
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 ทั้งน้ี บริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจท่ีแข่งขนักบั
บริษทั และเม่ือรวมจ านวนบริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแลว้ ตอ้งไม่เกิน 
5 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขอ้ 7  เร่ืองจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

12 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกนั 

 คณะกรรมการ ไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน เวน้แต่เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะดา้น 
ตลอดจนมีภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับในการด าเนินธุรกิจ จึงจะอนุมติัให้ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
สูงสุดดว้ยได ้

 

13 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน
กรรมการดว้ยการรวบรวมขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งปัจจยัเก่ียวกบั
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี บทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากกรรมการรายบุคคลโดยให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน กรรมการคนใดท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบมากข้ึน ก็ให้ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

 ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ต่อไป   

 

14 เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเป็น
เลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประสานงานและติดตามกบัฝ่ายบริหาร ให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว ้
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15 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการ อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลัน่กรองงาน
และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในดา้นใดดา้นหน่ึง ประกอบดว้ย 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   
เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 3 คนโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ        
และมีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อให้การจดัท า
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ  และหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์    
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและการประชุม 
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ทั้งน้ี  ตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งจดัท ารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี    

   

 2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการไม่
เกิน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย              
และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ              
โดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ ์และขั้นตอน
ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งคดัสรร
บุคคลตามขั้นตอนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ 

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทั้งในเร่ืองจ านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบั
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทั
ด าเนินกิจการอยู ่

2) พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยความ
เป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน กลต.ก าหนด 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด ารง
ต าแหน่งต่อ หลกัเกณฑ์การประกาศรับสมคัรต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑ์การใช้บริษทัภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์การพิจารณา
บุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดงักล่าวใน
รายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

4) พิจารณาโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั 
5) พิจารณาและอนุมติัผงัโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 
6) พิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมี

ต าแหน่งวา่งหรือกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
7) จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและความรู้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

8) จัดท าแผนการพัฒนากรรมการผู ้จ ัดการและผู ้บ ริหารระดับสูง  (Succession Plan) เพื่ อ
เตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศกัยภาพให้สามารถสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

9) พิจารณาอนุมติัผูส้มควรได้รับแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร ตามท่ีฝ่ายบริหารได้คดัสรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งลงหรือเพิ่มต าแหน่งใหม่ 



 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 (พ.ศ. 2565) หนา้ 22/ 28 
 

10) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดแ้ก่ เงินเดือน บ าเหน็จ โบนสั 
สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ทั้งท่ี
เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

11) ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
รายงานต่อคณะกรรมการ 

12) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี       
และตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจดัท ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีดว้ย  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี   

   

 3) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 4 คน 
โดยมี กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ  

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

 ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี: 

1) จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบั
บริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีก ากบัดูแล ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3) ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบติัหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบติัและมีความ
ต่อเน่ือง 
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4) เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5) สนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

6) จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ 
พร้อมทั้งน าเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

  

 ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ : 

1) จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเหมาะสมกบับริษทั  
และเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

3) ก ากับ ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบัติหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให ้             
มีผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

4) เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั 

6) จัดท ารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจ าปี  เพื่ อรายงาน
คณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายดว้ย 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี และจดัท ารายงานคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีดว้ย 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 

 



 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 (พ.ศ. 2565) หนา้ 24/ 28 
 

 4) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู ้บริหารท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงานในแต่ละดา้น เพื่อช่วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริหารความ
เส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีการบริหารความเส่ียง     
ท่ีครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงทั้งหมดอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

1) ศึกษา ทบทวนและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งความเส่ียงจากภายในและภายนอก
องคก์ร รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร โดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย 4 ประการ
ดงัน้ี 
(1) ความเส่ียงทางการเงิน 
(2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน 
(3) ความเส่ียงดา้นธุรกิจ 
(4) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวม 

3) ก าหนดกลยทุธ์ โครงสร้างขององคก์ร และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง ตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

4) ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมติั
เป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังานในสถานการณ์ตามความเส่ียงแต่ละประเภท 

5) ก ากบัดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวธีิปฏิบติั เพื่อให้มัน่ใจวา่ไดน้ ากลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียงไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

6) มีอ านาจแต่งตั้ งคณะท างาน เพื่อประเมิน จัดการ และติดตามผลการบริหารความเส่ียง          
ทัว่องคก์ร 

7) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงต้องรายงานผลการด า เนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ     
เพื่อพิจารณาก่อนรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส  
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 
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16 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่: 

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีจดัเตรียมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท              
จดทะเบียน ลักษณะและทิศทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัให้มีการแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหารใหม่ 

 

 กรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนั: 

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จดัหาหลกัสูตรเพื่อสนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหาร     
เขา้รับการอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองกบัสถาบนัท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย สถาบนัวิทยาการตลาดทุน เป็นตน้ และให้เปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมอบรมหรือเขา้
ร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนไวใ้นรายงานประจ าป่ี 

 

17 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ ต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี โดย
ครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

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

 นอกจากน้ี คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ ก็ต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปีดว้ยเช่นกนั 

 อน่ึง ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเป็นรายบุคคลดว้ย 

 

18 การส่งเสริมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 18.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
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คณะกรรมการ ก าหนดให้การลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ตอ้งมีมาตรการหรือกลไกในการ
ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมอยา่งเพียงพอในระดบัท่ีเหมาะสม
กบัขนาด และประเภทของแต่ละธุรกิจ  

18.2 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  และจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการ ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับขององค์กร ในการสร้างสรรค์องค์กรและด ารงไวซ่ึ้งความ
โปร่งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้ งให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจ าปีของ
บริษทั 

   

18.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการ  ให้ความส าคญัต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยก าหนดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่ือสารเพื่อสนับสนุนให้
บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้ง หรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัน้ี  รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 18.4 นโยบายป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ
ท่ีวา่การตดัสินใจใดๆในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงก าหนดให้
บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการ ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

 

18.5นโยบายการท ารายการระหว่างกนั  

คณะกรรมการให้ความส าคญักบัการท ารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
อนาคตกบับริษทัฯโดยบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง
กบับริษทั 

 18.6 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ให้ความส าคญัต่อการใช้ขอ้มูลภายในของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีอาจ
ใช้ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยบ์ริษทั จึงก าหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั พร้อมทั้งบทลงโทษ
เพื่อถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

18.7นโยบายการรักษาความลบั 

 คณะกรรมการ ใหค้วามส าคญัในการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน เพื่อมิใหผู้ใ้ดน าไปแสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบ โดยก าหนดนโยบายการรักษาความลบั ใหพ้นกังานทุกระดบัมีหนา้ท่ีรักษาความลบั
และความปลอดภยัของขอ้มูลและการใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบตามหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

18.9 นโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เพื่อให้การก ากับดูแลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั โดยรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น และเกิดประโยชน์ตอบ
แทนสูงสุดแก่บริษทัฯในภาพรวม 

18.10นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการ ไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคม จึงไดก้ าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อ
สังคม ในด้านต่างๆ ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต-
คอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้และคุณภาพผลิตภณัฑ ์การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม เป็นตน้ 

 18.6 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ ให้ความส าคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กบัการปฏิบติังานจริง จึงก าหนดนโยบายการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่ง
สม ่าเสมอ 
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ทั้งน้ี บริษทัฯจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี อยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานการปฏิบติังานขององค์กรว่ามี
ระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติในส่วนของการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีปรากฏใน 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบบัปรับปรุงปี  พ.ศ. 2565 

19 รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ จดัใหมี้รายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของแต่ละไตรมาส และ ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทตามล าดับ และรายงานประจ าปีเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีพิจารณางบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมวา่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการโดยประธานกรรมการ ตอ้งจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัดว้ย 

 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คร้ังที ่1/2565 วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

 


