
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหก้ารก ากบัดแูลกจิการท่ีดีเป็นนโยบายที่ส าคญัของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดมุ้ง่มั่นท่ีจะให้

การก ากบัดแูลกจิการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มุง่สู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุภาคส่วน บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียตา่งๆ มีส่วนรว่มกบับรษิัทฯ โดยสามารถเสนอแนะ แนะน าความคดิเห็น

ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.ifec.co.th ในหวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) ซึ่งขอ้เสนอแนะต่างๆ 

จะไดร้บัการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป บรษิัทฯ มีเจตนารมณม์ุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิให้

บรษิัทฯ เป็นองคก์ร ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมกีารก ากบักิจการท่ีดีและการ

บรหิารงานท่ีดี มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกจิ ปราศจากการคอรร์ปัชั่น มีความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ เพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษิัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายตา่งๆ ขึน้ เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี

ของบรษิัทและบรษิัทย่อย, นโยบายจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย, นโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti – Corruption), นโยบายจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) (ส าหรบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน) เป็นตน้ ทัง้นี ้ นโยบายต่างๆ ขา้งตน้นี ้ บรษิัทฯ ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

อนมุตัิ และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานลงนามรบัทราบและน าไปปฏิบตัิแลว้ คณะกรรมการบรษิัทยงัไดส่้ง

ต่อนโยบายดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุฝ่ายไดร้ว่มกนัลงนามรบัทราบและยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานเช่นเดยีวกนั 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและธรรมาภิบาลบาลมาโดยตลอดควบคู่กบั
การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีดี ยดึหลกัการ
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อสรา้งความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ดแูลมใิหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยก ากบัดแูลดา้นต่างๆรวมถงึการบรหิารความเส่ียงที่มี
นยัส าคญั ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ ซึ่งคณะกรรมการย่อยจะก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกจิ 
เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และไดส่ื้อสารส่งมอบนโยบายที่ไดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรและไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ ไปยงับรษิัทย่อยทกุแห่ง เพื่อใหม้ีการด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

นโยบายการก ากบัดกูจิการท่ีด ี ประกอบดว้ย หลกัการและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิสรุปไดด้งันี ้

1. สิทธขิองผุ้ถือหุ้น(Right of Shareholders) 

บรษิัทฯ และคณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรายวา่ ย่อมมีสิทธิในฐานะเจา้ของบรษิัทฯ 
และย่อมไดร้บัสิทธิพืน้ฐานในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทเท่าเทียมกนัตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง อาทเิช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียง 
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สิทธิในการมอบฉนัทะ สิทธิในการเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ในคราวเดียวกนั สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไร เป็นตน้  

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิออกเสียง เช่น การก าหนดรายละเอยีดในหนงัสือนดั
ประชมุ การก าหนดแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะในลกัษณะที่ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ ในการก าหนดทิศทางการออกเสียงของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ สิทธิตดัสินใจเรื่องส าคญัๆ ที่อาจมีผลกระทบกบับรษิัทฯ เช่น การเพิม่ทนุ การซือ้ ขาย โอนกิจการทัง้หมด
หรือบางส่วน เป็นตน้ การประชมุผูถื้อหุน้จึงถือเป็นเวทีส าคญัส าหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดงความคดิเห็น ซกัถามและลงมติ
ตดัสินใจด าเนินการหรือไมด่  าเนินการ ผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขา้รว่มประชมุ มีเวลาเพยีงพอส าหรบัการพิจารณา
และรบัทราบผลการลงมต ิ

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ 
และในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผู้
ถือหุน้หรือเก่ียวขอ้งกบัเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมายที่ใชบ้งัคบัที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทฯ จะเรียก
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีๆ ไป 

วันการประชุม 

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระท่ีตอ้งการน าเขา้ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในคราวเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหม้ีเสนอวาระการประชมุมายงับรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ สามารถเสนอผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.ifec.co.th) และบรษิัทฯ ก็ไดน้ าขอ้มลูหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายละเอียดครบถว้น เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 30 วนั และไดท้ าการจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ และมอบหมาย
ใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย
กว่า 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้และมีเวลาเพียงพอ ในการเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูดงักลา่วก่อนเขา้รว่ม
ประชมุ โดยหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ รายละเอยีดขอ้มลูของแต่ละวาระการ
ประชมุ รายงานประจ าปี รายละเอียดของกรรมการและผูส้อบบญัชี ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชมุฯ รวมถงึเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ เอกสารท่ีใชใ้นการมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะไวช้ดัเจน รวมถึง
จดัใหม้ีกรรมการอิสระท าหนา้ที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุ
แทน โดยสามารถเลือกมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการ
ประชมุดงักล่าวก็ได ้ นอกจากนีผู้ถื้อหุน้ยงัสามารถ ดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซดข์องบรษิัทฯ ไดอ้ีกดว้ย 
และยงัไดป้ระกาศเรื่องค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในหนงัสือพิมพต์ดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัและก่อน
วนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  

วันประชุมผู้ถือหุน้ 

บรษิัทฯ เปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชมุอยา่งนอ้ย 1 ชั่วโมง และไดอ้ านวย
ความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชมุ เช่น ไดจ้ดัเตรยีมสถานท่ีในการประชมุโดยค านงึถึงความสะดวกต่อการเดินทาง
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ของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชมุ จดัใหม้ีบคุลากรตอ้นรบัและรบัลงทะเบียนในจ านวนท่ีเหมาะสม พรอ้มอปุกรณเ์ทคโนโลยีที่
จ  าเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการประชมุ เช่น โปรแกรมการนบัคะแนนเสียงและบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ รวมถงึมีอากรแสตมป์เตรยีมไว ้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะมา ซึง่บรษิัทฯ เตรียมไวใ้หใ้นทกุๆ 
ปี  

ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิัทฯ จะมกีารประกาศแจง้จ านวน/สดัสว่นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ท่ี
ไดร้บัมอบฉนัทะมา และชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนบัคะแนนเสียง
อย่างชดัเจนโปรง่ใส วาระการประชมุจะเรียงตามวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ (ไม่มกีารสลบัวาระ) หรือไม่มีการเพิ่ม
วาระ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุฯ (ไม่มีวาระจร) รวมถงึการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี
ส่วนรว่มในระหว่างการประชมุ คอื ใหส้ามารถซกัถาม/แสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ และบรษิัทฯ ยินดีที่จะตอบทกุค าถาม
ที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการทราบและนอ้มรบัค าเสนอแนะของผูถื้อหุน้ เพื่อบรษิัทฯ จะไดน้ าไปปรบัปรุงใหด้ยีิ่งขึน้ เพราะเห็นว่า ทกุๆ 
ค าแนะน าที่ผูเ้ขา้ประชมุเสนอนัน้ ย่อมเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ ไม่มากก็นอ้ย ในการประชมุทกุครัง้จะมกีารบนัทึกรายงาน
การประชมุอย่างถกูตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติพรอ้มกับนบัคะแนนเสียง  

การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีผ่านมา ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั กรรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ รวมถึงที่ปรกึษากฎหมายที่ท  าหนา้ที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
หรือหากเกดิมีกรณีการโตแ้ยง้ในระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ จะไดช้ีแ้จงใหท้ราบ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษิัทให้
ความส าคญัต่อการประชมุผูถื้อหุน้เป็นอย่างยิ่ง โดยใหถื้อเป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งเขา้ประชมุทกุครัง้ หากไม่ติดภารกจิส าคญั  

ภายหลักการประชุม 

หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ บรษิัทฯ ไดม้ีการแจง้มติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดท้นัตามก าหนด และสามารถจดัส่งรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่มี
สาระส าคญัครบถว้นต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ และเผยแพรร่ายงานการประชมุ
ในเว็บไซตบ์รษิัทฯ ไดท้นัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบอยา่งรวดเรว็  

2. การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั (Equltable Treatment of Shareholders) 

บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทกุราย โดยค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ไม่วา่จะ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ตลอดจนไม่ค านงึถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาติ 
สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นตน้ 

1. บรษิัทฯ ไดร้กัษาสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยจดัท าและเผยแพรข่อ้มลู
ส าหรบัผูถื้อหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

2. บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระท่ีตอ้งการจะน าเขา้ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือการเสนอชื่อบคุคลเพื่อ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในคราวเดียวกนั โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อใหม้ีเสนอวาระการประชมุมายงับรษิัทฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้และสามารถเสนอผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.ifec.co.th) ได ้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ ดว้ยเหตไุม่สะดวกใดๆ ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะใหก้รรมการ
ตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือบคุคลอื่นใดๆ เขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงแทน โดยบรษิัทฯ สนบัสนนุ

http://www.ifec.co.th/


ใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศที่
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์ าหนดไว ้ผูร้บัมอบฉนัทะที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและไดย้ื่นหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่บรษิัทฯ ในท่ีประชมุแลว้ ย่อมมีสิทธิเขา้รว่มประชมุและลงมติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทกุประการ ผูถื้อหุน้
มีสิทธิไดร้บัประวตัิ และขอ้มลูการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

4. จดัใหม้ีบตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ กรณีที่ผูถื้อหุน้คดัคา้นหรืองดออกเสียง 
5. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีบตัรลงคะแนนแก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดสิ้ทธิในการพิจารณา

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื่อผลประโยชน์
แห่งตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมชิอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อื่น บรษิัทฯ ถือว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิัทฯ อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ หรือราคาหลกัทรพัย ์โดยที่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (คู่สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร) จะไมใ่ชโ้อกาสที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือพนกังาน ในการ
แสวงหาประโยชนส่์วนตน และในการท าธุรกจิที่แข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบับรษิัทฯ รวมถงึจะไมใ่ชข้อ้มลูภายใน เพื่อ
ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษิัทฯ ต่อคู่แขง่ขนัทาง
ธุรกิจ แมพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือพนกังานของบรษิัทฯ ไปแลว้ก็ตาม 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 ล าดบัแรกนบัต่อจากผูบ้รหิาร
สงูสดุลงมา และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารล าดบัท่ี 4 ทกุราย ผูด้  ารงต าแหน่งสงูกว่าหรือเทียบเทา่ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน รวมถงึคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รายงานการมีส่วนไดเ้สียใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีรบัต าแหน่ง หรือ
ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัสิน้ไตรมาส หรือเมื่อมกีารเปล่ียนแปลงขอ้มลูจากรายงานท่ีไดเ้คยรายงานครัง้ล่าสดุ 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และจะก าหนด
ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยรวม และหากธุรกรรมใดที่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ผูม้ีส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าวจะตอ้งไมม่ีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนมุตัิ
หรือตดัสินใจท าธุรกรรมนัน้ 

3. บทบาทตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders) 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีวา่ ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือที่ดีระหวา่งบรษิัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน ไม่ว่าผูถื้อหุน้ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนี ้ ลกูคา้ คูค่า้ ตลอดถึงในระดบัชมุชน ระดบัประเทศ เป็นปัจจยัที่ส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ 
สามารถเจรญิเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยนื แมว้า่ความตอ้งการของแต่ละฝ่ายจะมีความตอ้งการและผลประโยชนท์ี่แตกตา่งกนัก็
ตาม ดงันัน้ การท่ีจะปฏิบตัิตอ่กนัแต่ละฝ่ายย่อมตอ้งก าหนดเป็นนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเหมาะสมและ
ชดัเจน โดยตอ้งยดึมั่นต่อความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ทัง้นี ้ บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกจิ
อย่างโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน และค านึงถงึสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จงึมีการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียหลายกลุม่ไวด้งัต่อไปนี ้

1. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้  



o บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัขัน้พืน้ฐานและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในความ
เป็นเจา้ของ หรือสิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุน้ หรือสิทธิในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ โดย
ผ่านช่องทางตา่งๆ เพียงพอในเวลาอนัสมควร หรือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียง
ลงคะแนน หรือสิทธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการ
รบัทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้ หรือสิทธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออก
คะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี หรือสิทธิในการรบัเงินปันผล เป็นตน้ 
ทัง้นี ้เพื่อเปิดเผยขอ้มลูใหเ้กดิความโปรง่ใส ถกูตอ้งเป็นธรรม เชื่อถือไดแ้ละเท่าเทียมกนั 

o รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสถานภาพขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและครบถว้น ตามความเป็น
จรงิ  เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลประกอบการอยา่งถกูตอ้งตามความจรงิ รวมทัง้รายงานฐานะการเงิน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอยา่งสม ่าเสมอ ตามหลกัสากลอนัเป็นที่ยอมรบัของตลาดเงินทนุในประเทศ
และต่างประเทศ 

o รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตผุลสนบัสนนุ
อย่างเพียงพอ  

o บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีนโยบายที่จะบนัทึกรายการทางบญัชีอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตาม 
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีอิสระของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

2. การปฏิบตัิต่อพนกังาน  
o บรษิัทฯ ตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความกา้วหนา้ของบรษิัทฯ และเป็นทรพัยากรบคุคลท่ี

ส าคญัยิง่ของบรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาพนกังานทกุคนใหม้คีวามรู ้
ความสามารถมากขึน้ โดยก าหนดใหม้ีการดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเทา่เทียมกนัอยา่งเสมอภาค 
เช่น จดัใหม้ีสวสัดกิารประกนัชีวติและประกนัสขุภาพกบับรษิัท เอไอเอ จ ากดั การตรวจสขุภาพประจ าปี
แก่พนกังานทกุปีอยา่งต่อเนื่อง นอกเหนือจากสิทธิที่พนกังานไดร้บัจากการเป็นผูป้ระกนัตนกบั
ส านกังานประกนัสงัคม นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยดึมั่นท่ีจะใหพ้นกังานมีความมั่นคงในอนาคต โดยด ารง
การจดัใหม้กีองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังาน ซึง่ในปี 2558 บรษิัทฯ ไดเ้ลือกบรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุทิสโก ้จ ากดั เป็นผูด้แูลสวสัดิการดงักลา่วใหแ้ก่พนกังาน โดยมีสดัสว่นการจ่ายเงินสมทบ
เขา้กองทนุฯ คือ พนกังานจ่ายในอตัรารอ้ยละ 5 และบรษิัทฯ ช่วยสมทบการออมดงักลา่วใหแ้ก่พนกังาน
ในอตัรารอ้ยละ 5 เช่นเดยีวกนั นอกจากสวสัดิการดงักล่าวขา้งตน้นี ้บรษิัทฯ ยงัจดัใหก้ารพฒันาความรู ้
ความสามารถแก่พนกังานอยา่งต่อเนื่อง เช่น การจดัใหม้ีการอบรมภายในบรษิัทฯ ดา้นระบบคณุภาพ 
การส่งพนกังานเขา้อบรมตามหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่
พนกังาน  

o ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน 
o ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหม้ีความปลอดภยัต่อชวีิตและทรพัยสิ์นของพนกังาน 



o การแตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและลงโทษ บรษิัทฯ ไดก้ระท าดว้ยความสจุรติ
และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานเป็นหลกั 

o ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ ความสามารถและทกัษะของพนกังานโดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถึง
และสม ่าเสมอ 

o ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 
3. การปฏิบตัิต่อลกูคา้  

o ส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม 
o รกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  
o ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็และจดัใหม้ีระบบและช่องทางใหล้กูคา้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัคณุภาพของสินคา้และบรกิารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. การปฏิบตัิต่อคูค่า้และ/หรือเจา้หนี ้ 

o ปฏิบตัิต่อลกูคา้และเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

o ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไข
ขอ้ใดขอ้หน่ึงตอ้งรีบแจง้คู่คา้ และ/หรือ เจา้หนีท้ราบล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

o ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พงึละเวน้การเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่
คา้ และ/หรือเจา้หนี ้

o หากมีขอ้มลูว่า มีการเรียก รบัหรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่
คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยความยตุิธรรมและรวดเรว็ 

o รายงานขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้งครบถว้นและตรงเวลาใหแ้กเ่จา้หนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
o บรษิัทฯ ประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานและมจีรยิธรรม โดย

ด าเนินการภายใต ้หลกัการดงันี ้ 
▪ มีการแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคาและการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเที่ยงธรรม 
▪ มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 
▪ จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นสากล 
▪ จดัใหม้ีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบตัิตามสญัญา เพื่อใหม้ั่นใจวา่ มีการปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขของสญัญาอยา่งครบถว้น เพื่อป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของ
กระบวนการจดัหา 

o บรษิัทฯ มุ่งหมายที่จะพฒันา และรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคู่คา้ที่มวีตัถปุระสงคช์ดัเจน ในเรื่อง
คณุภาพทางดา้นเทคนิค คณุคา่ของสินคา้และบรกิารท่ีคู่ควรกบัมลูค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึง่กนัและ
กนั 

o บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายใหก้รรมการและพนกังานรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้ 
5. การปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้  

o ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้ติกาของการแข่งขนัท่ีดี 



o ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ไป 

o ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 
6. การปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

o ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
o ส่งเสรมิและสนบัสนนุใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังานและ

ส่งเสรมิกระบวนการน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ  
o จดัใหม้ีระบบการท างานท่ีมุง่เนน้ใหเ้กดิความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานท่ีท างานอย่าง

เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งปฏิบตัิงาน การจดัสถานท่ีท างานให้
สะอาดและถกูสขุลกัษณะ เพื่อใหบ้คุลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบรษิัทฯ ทกุคนปลอดภยัจากอนัตราย
จากอบุตัิเหตแุละโรคภยั 

o ก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจรงิจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสรมิสรา้งคณุภาพ
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มปฏิบตังิาน ดว้ยจิตส านกึถงึความปลอดภยัและ
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา 

o เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องการด าเนินงานของบรษิัทฯ และส่ือสารกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งรบัทราบอยา่งต่อเนื่อง  

7. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชนและส่วนรวม  
o รบัผิดชอบและยึดมั่นในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นท่ีองคก์ร

ตัง้อยู ่
o ด าเนินกิจกรรม เพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหช้มุชนท่ีบรษิัทฯ 

ตัง้อยูม่ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 
o ป้องกนัอบุตัเิหตแุละควบคมุการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าตามมาตรฐานท่ียอมรบัได้ 
o ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชมุชน 

อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

o จะด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิที่ค  านึงถึงประโยชนแ์ละความยั่งยืนของชมุชนและสงัคมเป็นส าคญั  
o จะส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของชมุชนและหน่วยงานภาคสงัคมในการรว่มประชมุ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานตา่งๆ เพี่อการพฒันาชวีิตความเป็นอยู่ของชมุชนอย่าง
สม ่าเสมอ 

o จะก าหนดใหม้ีการวางแผนและมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนอนั
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

o จดักจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสงัคม โดยการมีส่วนรว่มของพนกังานและส่งเสรมิใหพ้นกังานรว่ม
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 

o ส่งเสรมิ ท านบุ ารุงศาสนาและอนรุกัษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Dlsclesure and Transparency) 



บรษิัทฯ ตระหนกัวา่ขอ้มลูของบรษิัทฯ ในทกุดา้นลว้นอาจส่งผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้สิน้ ดงันัน้
บรษิัทฯ จึงตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหม้ีสาระส าคญัครบถว้น เพยีงพอและเชื่อถือได ้ทนัเวลาและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ เนื่องจาก
บรษิัทฯ เห็นวา่การเปิดเผยขอ้มลูถือเป็นดชันชีีว้ดัความโปรง่ใสในการด าเนินงานอยา่งหน่ึง ซึ่งการเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปรง่ใส ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเชื่อมั่นแก่นกัลงทนุ บรษิัทฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูเป็นอยา่ง
มาก และพยายามเพิ่มชอ่งทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา โดยการจดัท าขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ เผยแพรต่่อผูถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ นกัวิเคราะหแ์ละผูส้นใจทั่วไป ผ่านหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือผูร้บัผิดชอบงาน
เก่ียวกบั “ผูล้งทนุสมัพนัธ”์ เพื่อท าหนา้ที่ส่ือสารกบัผูล้งทนุและบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง มีการเผยแพรผ่่านขอ้มลูของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซดข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. เปิดเผยสารสนเทศ ไม่วา่จะเป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใ่ช่การเงินอย่างเพยีงพอ เชื่อถือไดแ้ละทนัเวลา 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั ตามที่กฏหมายก าหนดและตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จดัท าและปรบัปรุงขอ้มลูบนเว็บไซตใ์หม้ีความครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอ รวดเรว็ ทนั
สถานการณ ์ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูถื้อหุน้สามารถคน้หาขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกบัหน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 

2. ใหค้วามส าคญัในเรื่องการบรหิารความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย จัดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ เพื่อ
ท าหนา้ที่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารการด าเนินงานและผลงานของบรษิัทฯ ที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ พนกังาน ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและสาธารณชนสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจดัความเขา้ใจที่ผิด รวมถงึเป็น
ศนูยก์ลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ กบันกัลงทนุ สถาบนัการเงนิ นกัวิเคราะหแ์ละผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในเชงิรุก 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิขององคก์ร ส่งเสรมิใหม้ชี่องทางในการส่ือสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะหแ์ละผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงเปิดโอกาสใหส้ามารถซกัถามตลอดจนรบัทราบขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การจดั Road Show การ ประชมุรว่มกบันกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์เป็นตน้ ดว้ยการเปิดช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก รวดเรว็และเขา้ถงึไดง้่าย 

3. จดัท างบดลุ บญัชกี าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

4. จดัท ารายงานการประเมินฐานะและแนวโนม้ของบรษิัทฯ ในรายงานประจ าปี โดยสรุปท่ีเขา้ใจไดง้่าย รายงาน
อธิบายถงึความรบัผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 
รายงานทางการบรหิารที่จ  าเป็น เพื่อการวิเคราะหใ์นรูปแบบตา่งๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และ
รายงานการตรวจสอบ รายงานการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ และ/หรือ กรรมการย่อย โดยเปรียบเทียบกบั
จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการย่อยในแต่ละปี  

5. คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ตาม
กฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 



5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทส าคญัยิง่ในการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัทฯ มีหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เป็นผูท้ี่ก  าหนดนโยบาย ก ากบัดแูลการบรหิารและการด าเนินงาน
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์นโยบาย เป้าหมาย พนัธกิจที่ก าหนดไว ้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีภาวะผูน้  า มีความรู ้วิสยัทศัน ์มี
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจที่อยู่บนพืน้ฐานเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั เป็นผูม้ี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี มคีวามทุ่มเทและอทุิศเวลาและ
ปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัทฯ แข็งแกรง่และเติบโตอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้ เพื่อก ากบัดแูลแนวทางด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยแต่งตัง้ฝ่ายบรหิารเพื่อ
รบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งตัง้คณะกรรมการย่อยเพื่อรบัผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท รวมทัง้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท เพื่อรบัผิดชอบการด าเนนิการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย ตามขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิทัมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจและดแูลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เวน้แต่ เรื่องดงัต่อไปนีซ้ึ่ง
คณะกรรมการตอ้งแจง้หรือไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

1. เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  
2. การประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ  
3. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ใหป้ฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนดไวส้ าหรบัเรื่องนัน้ๆ  

โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการ 

บรษิัทฯ มีคณะกรรมการบรษิัทในจ านวนที่เหมาะสม เพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และ
เพื่อใหม้กีารตรวจสอบและถว่งดลุกนัอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบรษิัทได้
จดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผ่านมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดย
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ได้
ก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อใหเ้กดิ
การถว่งดลุสามารถสอบทานการบรหิารงานได ้และไม่มคีนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่สรุปสาระส าคญัของบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบไว ้
ดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 



คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บคุคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษิัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 

o ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
o ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
o ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ 
o ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
o ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
o จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
o ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ ตามกฎบตัร 

(Charter) 
o รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึง่

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  

o รายการท่ีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
o การทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 



o การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

หากคณะกรรมการของบรษิัทหรือผูบ้รหิาร ไม่ด  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่ก าหนดวิธีหรือแผนปฏิบตัิการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารประกอบกิจการของ
บรษิัทฯ เพื่อมอบหมายใหฝ่้ายจดัการไปด าเนินการ ทัง้นี ้ ในการบรหิารกิจการของบรษิัทดงักล่าว จะตอ้งเป็นไป
ตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งใดๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่
ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตา่งๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาอนมุตัิหรือใหค้วาม
เห็นชอบ 

2. จดัท าวิสยัทศัน ์ กลยทุธท์างธุรกจิ ทิศทางของธุรกิจ เปา้หมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และกลั่นกรอง
งบประมาณของฝ่ายจดัการบรษิทัและบรษิัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณี อนัเป็นปกติธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ภายใตว้งเงินหรืองบประมาณ
ประจ าปีตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทและบรษิัทย่อย และมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้แลว้
รายงานการอนมุตัเิฉพาะกรณีดงักล่าว ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณารบัทราบในวาระการประชมุ
ถดัไปจากวนัท่ีอนมุตัิ โดยในการด าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวขา้งตน้คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจในการอนมุตัิ
ค่าใชจ้า่ยหรือการจดัซือ้ หรือจดัจา้ง หรือเชา่ หรือเช่าซือ้ ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุของบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อย ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิและงานสนบัสนนุ และอนมุตัิการกู ้ หรือการขอสินเชื่อกบัสถาบนัการเงิน เพื่อ
ธุรกรรมตามปกติของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย การอนมุตักิารกูห้รือใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทย่อย ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 100 
ลา้นบาท  

4. คณะกรรมการบรหิาร จะแตง่ตัง้คณะท างาน และ/หรือ บคุคลใดๆ เพื่อท าหนา้ที่กลั่นกรองก่อนที่จะน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรหิารหรือเพื่อใหด้  าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
หรือเพื่อใหด้  าเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร ภายในขอบเขตแห่งอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารก็ได ้

5. พิจารณาสอบทาน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

6. พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อรบัทราบ 



7. ก ากบัดแูลกิจการ การพฒันาและการปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีระบบบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์ร และมีการปฏิบตัิตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

8. สอบทานรายงานการบรหิารความเส่ียง เพื่อติดตามความเส่ียงที่มีสาระส าคญั และด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจวา่ 
องคก์รมกีารจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

9. รายงานคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงที่ส  าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
10. ใหค้  าแนะน าและค าปรกึษากบัคณะท างานดา้นบรหิารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิาร

ความเส่ียง รวมทัง้พจิารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกบัการพฒันาระบบการบรหิาร
ความเส่ียง 

11. พิจารณาแต่งตัง้อนกุรรมการและ/หรือบคุลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะท างานบรหิารความเส่ียง และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถปุระสงค ์

12. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ วิธีการในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้ผลประโยชนอ์ืน่ของกรรมการ
บรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นของบรษิัทฯ 
3. คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท รวมถึงกรรมการใน

คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
4. ทบทวนโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในกรณีที่เห็นความการ

เปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบรษิัท 
5. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี โดยค านงึถึงหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบและความเส่ียงที่เกิดขึน้ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิัท  

1. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หน่ึง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย
สาม (3) คน  

2. กรรมการแต่ละคนตอ้งมาจากผูท้รงคณุวฒุิหลากหลายสาขาอาชพี ที่จ  าเป็นในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ไม่
ว่าจะเป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฏหมาย, ดา้นบญัชีและการเงิน หรือดา้นวศิวกรรม เป็นตน้  



3. กรรมการแต่ละคนตอ้งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมถงึตามกฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. การแตง่ตัง้กรรมการตอ้งมีความโปรง่ใสและชดัเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 2 คน จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทัง้หมด 3 
คน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ และเป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมพรอ้มประวตัิเพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชพีและมีความ
หลากหลาย ซึง่พิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยจ านวนท่ีเสนอจะเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จากนัน้จะน าเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ต่อไป 
อย่างไรกต็ามผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเสนอผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการได ้ โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรายสามารถเลือกตัง้กรรมการบรษิัท โดยผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง
หุน้ต่อหน่ึงเสียง และผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุ
ตามล าดบัลงมา จะเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีที่
ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเนื่องจาก
เหตอุื่น นอกเหนือจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลซึง่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แตว่าระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้ มติการแต่งตัง้บคุคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักลา่วตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

5. มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการทกุรายในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ 

6. คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถงึภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมตี่อบรษิัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุ
ภาคส่วน จงึไดก้ าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไม่ควรด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนเกิน 5 บรษิัท ทัง้นี ้ เพื่อ
ตอ้งการใหก้รรมการแต่ละคนไดม้ีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนดว้ย 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถงึ กรรมการบรษิัทท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัคิรบถว้นตาม
หลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไว้  

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ซึง่ตอ้งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย



จ านวน 3 คน โดยทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นบญัชีและ
การเงิน  

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเท่ากบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปัจจบุนักรรมการอิสระของ
บรษิัทฯ มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด ดงันี ้

• ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาตบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
รว่ม ผูหุ้น้ถือรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต  

• ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธข์องผูข้ออนญุาต ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ความสมัพนัธท์างธุรกจิวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการ
ทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเชา่หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรพัย ์
หรือบรกิาร หรือการให ้หรือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็น
หลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนญุาต หรือคู่สญัญามภีาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนุญาต หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่รายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ



ของผูข้ออนญุาตสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอืน่ ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนญุาต  

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 3 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารหรือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 2 คน และใหค้ณะกรรมการบรษิัท
แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่เหมาะสม มีความเขา้ใจถงึคณุสมบตัิ และหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนสามารถแต่งตัง้พนกังานของบรษิัทฯ 1 
คนท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบรษิัท
เห็นสมควร ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทจ านวนหนึ่งและอาจประกอบดว้ยบคุคลอื่นใดคนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ หรือเป็นบคุคลภายนอกก็ได ้ และใหค้ณะกรรมการบรษิัทแตง่ตัง้กรรมการบรหิารที่เป็น
กรรมการบรษิัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่
เหมาะสม มีความเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบรหิารสามารถแตง่ตัง้พนกังานของบรษิัทฯ 1 คนท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 



ความเป็นอิสระของกรรมการ 

กรรมการตอ้งมีอิสระในการวินิจฉยั แสดงความคดิเห็นและออกเสียงในกจิการท่ีคณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจ 
การตดัสินใจของคณะกรรมการ ตอ้งไม่ตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ที่การงานหรือครอบครวัหรือมีส่วนไดส่้วนเสียใน
เรื่องนัน้ เพราะอาจท าใหเ้กดิการบิดเบือนการตดัสินใจใหต้ดัสินเขา้ขา้งตนเอง คนใกลช้ดิ หรือเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือ
บคุคลอื่น ดงันัน้ ความเป็นอิสระของกรรมการ จงึเป็นเรื่องที่บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้และบรษิัทฯ เป็นส าคญั  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

บรษิัทฯ จดัใหม้ีการปฐมนเิทศกรรมการใหม่ โดยจดัใหม้ีการบรรยายสรุปเพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบแผนธุรกิจ 
วิสยัทศัน ์ พนัธกจิของบรษิัทฯ ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร โครงสรา้งทนุและผูถื้อหุน้ โครงสรา้งองคก์รและประเด็นกฎหมายที่
ส าคญัที่ควรทราบส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทจดทะเบียน น าเสนอขอ้มลูต่อกรรมการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่
ทกุครัง้ที่เขา้รบัหนา้ที่  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ ไดส่้งเสรมิใหม้ีการใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการบรหิาร การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารพฒันา
ปรบัปรุงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และ
การเขา้รว่มประชมุ สมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบรษิัทอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการจดัให้
คณะกรรมการไดด้งูานจากองคก์รอื่นตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชนม์าประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบรษิัทฯ 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาเบือ้งตน้ในการกลั่นกรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯและมคีวามเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัท
ฯ เป็นอย่างดี สามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวไ้ด ้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดม้ีการวางแผนองคก์รใหม้ีความชดัเจน มีการก าหนด
กระบวนการท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดต าแหน่งงานหลกั ขอบเขตหนา้ที่งานและความสามารถ
ของต าแหน่งงานหลกั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหาและคดัเลือกบคุคล มีการก าหนดแผนฝึกอบรมและพฒันาบคุคล
ภายใน เพื่อเป็นการเตรียมผูบ้รหิารระดบัสงูสดุอีกทางหน่ึง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพผูท้ี่
จะสืบทอดต าแหน่งดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิัทฯ ประสบความส าเรจ็อย่างยั่งยืนตามเปา้หมายที่วางไว ้

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เพื่อใหก้ารแบ่งแยกหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายของบรษิัทฯ และการท างานประจ าออกจากกนั รวมถึงการบรหิารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทฯ จงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นคนละบคุคลกนั  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 



บรษิัทฯ จดัใหม้กีารประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยใหม้กีารพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และจดัใหม้ี
การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประเมินว่าบรษิัท
ฯ ไดป้ฏิบตัิหรือยงัไม่ปฏิบตัิในเรือ่งใดบา้ง 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

กลไกการก ากบัดแูลบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ คือ ส่งกรรมการและผูบ้รหิารเขา้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย เพื่อ
ติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานอย่างใกลช้ิด เพื่อใหก้ระบวนการท างานในมิตติ่างๆ ของบรษิทัในกลุ่มของบรษิัทฯ มี
ความสอดคลอ้งและประสานเป็นหนึ่งเดียวกนั ในทิศทางเดียวกนัและสนบัสนนุการท าธุรกจิซึ่งกนัและกนั เพื่อประโยชน์
สงูสดุตามพนัธกิจ และแผนงาน รวมถงึการส่ือสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฎิบตัิตา่งๆ และคูม่ือเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ใหแ้ก่บรษิัทย่อย เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ทัง้นีท้ี่ผ่านมา การเสนอชื่อและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตัง้บคุคล
เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย บรษิทัฯ รว่มด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ แต่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่
ปี 2558 ใหก้ารเสนอชื่อและใชสิ้ทธิออกเสียงดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทดว้ย โดยบคุคลที่ไดร้บั
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยขนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม
นัน้ๆ และบรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ก่อนที่จะไปลงมต ิหรือใช้
สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หากเป็นการด าเนินการโดยบรษิัท
ฯ เอง ทัง้นี ้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มดังกลา่วเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ 
นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทฯ ก าหนดระเบยีบใหบ้คุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิัทฯ นัน้ ตอ้งดแูลใหบ้รษิัทย่อยมี
ขอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิัท
ดงักล่าวใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ รวมถงึตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อยใหบ้รษิัทฯ 
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ มีการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน
นโยบายจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน (Code of Conduct) ซึง่จะ
มอบใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเมื่อแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญัดงันี ้

1. บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานลงนามรบัทราบถึงประกาศที่เก่ียวขอ้งของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัย ์ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์ และใหแ้จง้ให้
เลขานกุารบรษิัทรบัทราบ เพื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร
เป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้
บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 



2. บรษิัทฯ มีขอ้ก าหนดหา้มน าขอ้มลูงบการเงิน หรือขอ้มลูอื่นท่ีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯท่ีทราบ 
เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผูท้ี่มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ขอ้มลูงบการเงินหรือขอ้มลูอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ หรือกลุ่มบรษิทัจะเผยแพรต่่อ
สาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ขั่วโมงนบัแต่ไดม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแลว้ การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ถือเป็นการกระท าผิดวนิยัของบรษิัทฯ 
หากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีไดล่้วงรูข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัคนใดกระท าผิดวินยั จะไดร้บัโทษตัง้แตก่าร
ตกัเตอืน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งจนถึงการเลิกจา้ง ทัง้นี  ้ แนวทางดงักลา่วไดผ่้านการให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

3. ระบบควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน  
1. ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการจดัท ารายงายทางการเงินอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัต่อ

เวลา ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจดัท าตามาตรฐานบญัชีที่เป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 
2. จดัใหม้ีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม

มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบ
ทานของกรรมการตรวจสอบ 

3. ปฏิบตัิตามหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและอยา่งสดุความสามารถและด าเนินการใดๆ ดว้ยความเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย 

4. วิธีการดแูลและป้องกนัในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น ดงันี  ้ 
1. จ ากดัการรบัรูข้อ้มลูภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือบคุคลภายในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตาม

ความจ าเป็น และก าหนดอ านาจหนา้ที่แก่บคุลากรผูม้ีอ  านาจเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทฯ ใหช้ดัเจน 
2. ก าหนดกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพวิเตอร ์ และขอ้มลูสารสนเทศของ

บรษิัทฯ อย่างเขม้งวด ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดบทลงโทษ ส าหรบักรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มลู
ภายในของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจา จนถงึขัน้ใหอ้อก
จากงาน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการองคก์รที่ดี ดงันัน้ เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีการเติบโตและขยาย
ธุรกิจอยา่งมเีสถียรภาพ มีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึเห็นควรใหม้กีารน าระบบการบรหิารความเส่ียงมาปฏิบตัิ โดยมีกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการ
บรหิารความเส่ียง ที่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission (COSO) ซึง่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบรหิารความเส่ียงและน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ดงันี ้

1. บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี 
การบรหิารงานและการตดัสินใจประจ าวนั รวมถงึกระบวนการบรหิารโครงการต่างๆ  



2. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นความรบัผิดของพนกังานในทกุระดบัชัน้ ที่ตอ้งตระหนกัถงึความเส่ียงที่มใีน
การปฏิบตัิงานในหนว่ยงานของตนและองคก์ร และตอ้งใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเพยีงพอและเหมาะสม 

3. ก าหนดใหท้กุหน่วยงานมีหนา้ที่รบัผิดชอบประเมินความเส่ียง ก าหนดตวัชีว้ดัความเส่ียง แนวทางการป้องกนัและ
บรรเทาความเส่ียง หรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงตดิตามและประเมินผลการบรหิารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความ
เส่ียง 

4. เมื่อพนกังานพบเห็นหรือรบัทราบความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ จะตอ้งรายงานความเส่ียงนัน้ใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งรบัทราบทนัที เพื่อด าเนนิการจดัการความเส่ียงนัน้ต่อไป 

5. มุ่งส่งเสรมิสนบัสนนุและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ในกระบวนการและแนวทางการบรหิารความเส่ียงแก่ผูบ้รหิารและ
พนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลกูฝังสรา้งนิสยัใหบ้คุลากรทกุระดบั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความมี
ส่วนรว่มรบัผิดชอบในการด าเนินการดา้นบรหิารความเส่ียงขององคก์ร ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมที่น าไปสู่
การสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) 

 

 


