
นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ�ง
จะทําให้เกิดความเชื�อมั �นกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจรญิเติบโตอย่างยั �งยนื ภายใต้การ
ดําเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษิัท
กจิการที�ด ีเพื�อยกระดบัการดาํเนินการที�มอียูแ่ลว้ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที�ชดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่

พนกังานของบรษิทัทุกระดบัชั �น อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ 
ไดร้บัเอาแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบียน 

ตามที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งครอบคลุมหลกัการ 

หมวดที� 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธิ

และในฐานะเจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื�อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ที�ตนถอือยู่ สทิธใินการที�จะไดร้บัส่วนแบ่งผล
กาํไรของบรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแ

คดิเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบรษิัท เช่น การจัดสรรเงนิปนัผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที�สาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นต้
นอกเหนือจากสทิธพิื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการสง่เสรมิ และ

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ดงันี�
1. บรษิทักําหนดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 

รอบบญัชขีองบรษิทั พรอ้มทั �งจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุ

และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ทราบ เพื�ออนุมตั ิหรอืเพื�อพจิารณาแล้ว

จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้้ถอืหุน้
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

กําหนด และใหโ้ฆษณาคําบอก
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านทาง 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
2. บรษิทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รว

ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 
3. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม

4. ก่อนเริ�มการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานที�ประชุมใหม้กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใชใ้นการ
ประชุม และขั �นตอนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน

5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนั
แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตั �งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระโดยจะมกีรรมการและผูบ้รหิารที�

เกี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชุมเพื�อตอบคาํถามในที�ประชุม รวมทั �งไดม้กีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที�
สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

 

 

กาํกบัดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance)

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ�ง
จะทําให้เกิดความเชื�อมั �นกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจรญิเติบโตอย่างยั �งยนื ภายใต้การ
ดําเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษิัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีเพื�อยกระดบัการดาํเนินการที�มอียูแ่ลว้ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที�ชดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่

พนกังานของบรษิทัทุกระดบัชั �น อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ 
การกํากบัดูแลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) 

ตามที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี� 

(The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิื�นฐานต่างๆของผูถ้อืหุน้ ทั �งในฐานะของนักลงทุน

และในฐานะเจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื�อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ที�ตนถอือยู่ สทิธใินการที�จะไดร้บัส่วนแบ่งผล
กาํไรของบรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแ

คดิเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบรษิัท เช่น การจัดสรรเงินปนัผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที�สาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้  
นอกเหนือจากสทิธพิื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการสง่เสรมิ และ

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ดงันี� 
บรษิทักําหนดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดของ

ทั �งจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ทราบ เพื�ออนุมตั ิหรอืเพื�อพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 

จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้้ถอืหุน้และนายทะเบยีนไม่น้อยกว่า7 วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที�
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม 
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านทาง Website ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มูลเป็นการ

บรษิทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งผูส้อบบญัชี เข้าร่วม

อย่างพรอ้มเพรยีงกนั  
บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม

ก่อนเริ�มการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานที�ประชุมใหม้กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการ
ประชุม และขั �นตอนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนั
แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตั �งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระโดยจะมกีรรมการและผูบ้รหิารที�

ขอ้งเขา้รว่มประชุมเพื�อตอบคาํถามในที�ประชุม รวมทั �งไดม้กีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที�
สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หน้า 1 

 

Good Corporate Governance) 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ�ง
จะทําให้เกิดความเชื�อมั �นกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจรญิเติบโตอย่างยั �งยนื ภายใต้การ

จึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีเพื�อยกระดบัการดาํเนินการที�มอียูแ่ลว้ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที�ชดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่

พนกังานของบรษิทัทุกระดบัชั �น อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ โดยบรษิทั
Good Corporate Governance) ปี 2549 

ทั �งในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์

และในฐานะเจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื�อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ที�ตนถอือยู่ สทิธใินการที�จะไดร้บัส่วนแบ่งผล
กําไรของบรษิทั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความ

คดิเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบรษิัท เช่น การจัดสรรเงนิปนัผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที�สาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การ

นอกเหนือจากสทิธพิื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการส่งเสรมิ และ

เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดของ
สถานที� วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และ

หรอืเป็นไปตามที�
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี�จะ
ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มูลเป็นการ

มทั �งผูส้อบบญัชี เข้าร่วม

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

ก่อนเริ�มการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานที�ประชุมใหม้กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใชใ้นการ

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนั
แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตั �งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระโดยจะมกีรรมการและผูบ้รหิารที�

ขอ้งเขา้รว่มประชุมเพื�อตอบคาํถามในที�ประชุม รวมทั �งไดม้กีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที�



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

6. ในการประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �ง
กรรมการได้ทีละคน ซึ�งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที�จะเลือกบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที�

กรรมการ เพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ�งจะทาํใหเ้กดิความหล
หุน้อยา่งแทจ้รงิ 

7. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจ้งในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทั �งนี�บรษิทัไม่มี
การเพิ�มวาระการประชุม หรอืเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชุมแต่อย่างใด

8. บรษิทัได้ใช้บตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม 
คอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็ว และถูกต้องในการ

ดาํเนินการ พรอ้มทั �งไดเ้ชญิตวัแทนจากผูส้อบบญัช ีเพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง
9. ภายหลงัการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัได้

9.00 น.ของวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมทั �งไดจ้ดัทํารายงานการประชุม ซึ�งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้

เสรจ็ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้

หมวดที� 2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

Shareholders) 

1. การเสนอวาระการประชุม และชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษทั

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้ ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นราย

ใหญ่หรอืรายย่อย ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึ�
เดยีวหรอืหลายรายรวมกนัที�ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 

เสนอระเบยีบวาระ และ/หรอืเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงกรรมการบรษิทั สามารถเสนอเรื�องที�เหน็วา่สาํคญัและสมควรบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทั และเสนอชื�อบคุคลที�มคีวามรู ้ความสามารถและคุณสมบตัทิี�
เหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที�จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ�น เพื�อ
คณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณากลั �นกรองและเตรยีมความพรอ้ม เพื�อนําวาระที�ผู้
การประชุมโดยบรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข

ผูถ้อืหุน้ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มชี่องทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ทั �งนี� ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งการใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก

ดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซต์
ฉันทะในรปูแบบที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งการและบรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข

ถอืหุน้สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระ นอกจากนั �น บรษิทัยงัไดเ้สนอรายชื�อกรรมก
เพื�อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ในการประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �ง
กรรมการได้ทีละคน ซึ�งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที�จะเลือกบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที�

เพื�อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ�งจะทาํใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อื

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจ้งในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทั �งนี�บรษิทัไม่มี
การเพิ�มวาระการประชุม หรอืเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด 

บรษิทัได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นําระบบ
คอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็ว และถูกต้องในการ

ดาํเนินการ พรอ้มทั �งไดเ้ชญิตวัแทนจากผูส้อบบญัช ีเพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง
ภายหลงัการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัไดเ้ผยแพร่มติที�ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งผลการนับคะแนน ภายใน 

ของวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
รวมทั �งไดจ้ดัทํารายงานการประชุม ซึ�งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้

นนับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of 

การเสนอวาระการประชุม และชื�อบคุคลเพื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษทั 

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้ ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ราย

ถอืหุน้ที�เป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึ�งอาจเป็นผูถ้อืหุน้ราย
เดยีวหรอืหลายรายรวมกนัที�ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 2,000,000หุน้อย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถอืหุน้ในวนัที�

เสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงกรรมการบรษิทั สามารถเสนอเรื�องที�เหน็วา่สาํคญัและสมควรบรรจุ
ประจําปีของบรษิทั และเสนอชื�อบคุคลที�มคีวามรู ้ความสามารถและคุณสมบตัทิี�

เหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที�จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ�น เพื�อ
คณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณากลั �นกรองและเตรยีมความพรอ้ม เพื�อนําวาระที�ผูถ้อืหุน้เสนอมากําหนดเป็นวาระ
การประชุมโดยบรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณชิยก์ําหนดไปพรอ้มหนังสอืนัดประชุม

เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มชี่องทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ทั �งนี� ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งการใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถ

ดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้มอีสิระในการตดัสนิใจที�จะเลอืกมอบ
ฉนัทะในรปูแบบที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งการและบรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เนื�องจากเป็นแบบที�ผู้

ถอืหุน้สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระ นอกจากนั �น บรษิทัยงัไดเ้สนอรายชื�อกรรมก
เพื�อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 

หน้า 2 

 

ในการประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �ง
กรรมการได้ทีละคน ซึ�งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที�จะเลือกบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที�

ากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อื

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจ้งในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทั �งนี�บรษิทัไม่มี

เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นําระบบ
คอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็ว และถูกต้องในการ

ดาํเนินการ พรอ้มทั �งไดเ้ชญิตวัแทนจากผูส้อบบญัช ีเพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
เผยแพร่มติที�ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งผลการนับคะแนน ภายใน 

ของวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
รวมทั �งไดจ้ดัทํารายงานการประชุม ซึ�งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้

ถอืหุน้ และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

(The Equitable Treatment of 

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ราย

งอาจเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ปี และต้องถอืหุน้ในวนัที�

เสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงกรรมการบรษิทั สามารถเสนอเรื�องที�เหน็วา่สาํคญัและสมควรบรรจุ
ประจําปีของบรษิทั และเสนอชื�อบคุคลที�มคีวามรู ้ความสามารถและคุณสมบตัทิี�

เหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที�จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ�น เพื�อ
ถอืหุน้เสนอมากําหนดเป็นวาระ

การประชุมโดยบรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑท์ี�ชดัเจน ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ตามแบบที�กระทรวงพาณชิยก์ําหนดไปพรอ้มหนังสอืนัดประชุม

เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มชี่องทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ผูถ้อืหุน้สามารถ

ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้มอีสิระในการตดัสนิใจที�จะเลอืกมอบ
เนื�องจากเป็นแบบที�ผู้

ถอืหุน้สามารถกําหนดการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละวาระ นอกจากนั �น บรษิทัยงัไดเ้สนอรายชื�อกรรมการอสิระ 
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3. การป้องกนัการหาประโยชน์จาก

บรษิทักาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเคร่งครดั 
ตนเองหรอืผูอ้ ื�นในทางมชิอบ (Abusive self
ไดก้ําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในของบรษิทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อแสวงหา
ประโยชน์สว่นตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใช้ความลบั และ

หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
นอกจากนี� กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานในหน่วยงานที�ได้รบัข้อมูลภายในของบรษิทั

ขอ้มลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทําการซื�อขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ว่

ผา่นกองทุนสว่นบุคคล) ภายใน 1 เดอืนก่อน
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอยา่งน้อย 1 วนัทาํการ

ทั �งนี� บรษิทัไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไป
ใช้หรอืนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บรษิัทได้รบัความเสียหาย โดยพจิารณาลงโท

ตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. การจดัการเรื�องการมีส่วนได้เสีย

บรษิทัไดย้ดืหลกัการในการปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั และได้
จดัการเรื�องการมสี่วนไดเ้สยีอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วน

บรษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่รว่มพจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื�องนั �น ๆ รวมทั �งไดก้ําหนดแนวทางเพื�อมใิหก้รรมการ
หรอืผูบ้รหิารที�มสีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกี�ยวขอ้งเขา้รว่มกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว และไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นๆ 

หมวดที� 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อื

หุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี� ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม และ
ชุมชน เป็นต้น ดงันั �น บรษิัทจึงได้ปฏิบั

ดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีทั �งนี� ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ตาม
แนวทางดงัต่อไปนี� 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเองหรือผูอื้�นในทางมิชอบ 

บรษิทักาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเคร่งครดั เพื�อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่
Abusive self-dealing) เพื�อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยบรษิทั

ไดก้ําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในของบรษิทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อแสวงหา
ประโยชน์สว่นตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั �งกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ทาํการซื�อขาย

พยข์องบรษิทัโดยใช้ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/หรอืเข้าทํานิตกิรรมอื�นใดโดยใช้ความลบั และ

หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม   
นอกจากนี� กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานในหน่วยงานที�ได้รบัข้อมูลภายในของบรษิทั

ขอ้มลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทําการซื�อขายหลกัทรพัยข์อง
บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่วา่เป็นการซื�อขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี และหลงัการ
วนัทาํการ 

ทั �งนี� บรษิทัไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไป
ใช้หรอืนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รบัความเสียหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ
อก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณ ีเป็นตน้  

มีส่วนได้เสีย 

ยดืหลกัการในการปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั และไดก้ําหนดแนวทางในการ
จดัการเรื�องการมสี่วนไดเ้สยีอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื�องนั �นจะตอ้งรายงานให้

บรษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่รว่มพจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื�องนั �น ๆ รวมทั �งไดก้ําหนดแนวทางเพื�อมใิหก้รรมการ
หรอืผูบ้รหิารที�มสีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกี�ยวขอ้งเขา้รว่มกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว และไม่

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อื

หุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี� ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม และ
ดงันั �น บรษิัทจึงได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั �งนี� ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตาม

หน้า 3 

 

เพื�อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่
เพื�อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยบรษิทั

ไดก้ําหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในของบรษิทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อแสวงหา
รวมทั �งกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ทาํการซื�อขาย

หรอืเขา้ทํานิตกิรรมอื�นใดโดยใชค้วามลบั และ/

นอกจากนี� กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานในหน่วยงานที�ได้รบัข้อมูลภายในของบรษิัทจะต้องไม่ใช้

ขอ้มลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทําการซื�อขายหลกัทรพัยข์อง
าเป็นการซื�อขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น Nominee 

มกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี และหลงัการ

ทั �งนี� บรษิทัไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไป
ษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ

กําหนดแนวทางในการ
จดัการเรื�องการมสี่วนได้เสยีอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง

ไดเ้สยีในเร ื�องนั �นจะตอ้งรายงานให้

บรษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่รว่มพจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื�องนั �น ๆ รวมทั �งไดก้ําหนดแนวทางเพื�อมใิหก้รรมการ
หรอืผูบ้รหิารที�มสีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกี�ยวขอ้งเขา้รว่มกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว และไม่

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อื

หุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี� ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม และ
ติตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั �งนี� ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตาม
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ผู้ถือหุ้น : บรษิทัมนีโยบายที�จะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเคารพสทิธิ

ของผู้ถอืหุ้นในการรบัทราบข้อมูลของบรษิัท โดยเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัต่อผู้ถอืหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั สมํ�าเสมอ ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั �งเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื�อเข้าดํารง
ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้  ตลอดจนบรษิทัจะสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื�อ

สรา้งมูลค่าเพิ�มและใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอย่
ธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดี

 
พนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหนึ�งในทรพัยากรหลกัที�มีความสําคัญในการพฒันา

องคก์รใหม้กีารเตบิโต โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
บรษิทัไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานที�ชดัเจน 

เช่น การประเมนิผล
 
งานโดยใช ้KPI 
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานที�มคีวามประสงคจ์ะขอสนิเชื�อโดยไดร้บัอตัราดอกเบี�

พเิศษ และสามารถชาํระคนืเงนิสนิเชื�อโดยหกัจากยอดบญัชเีงนิเดอืนไดโ้ดยตรง ประกนั
อุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจําปีการจดัใหม้ผีลประโยชน์ในรูปเงนิช่วยเหลือในวาระ
ต่าง ๆ เช่น งานศพ เป็นต้น การพฒันาศักยภาพของพนักงาน การจดัให้มกีิจกรรมที�
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพ
บรษิทัและโรงงาน งานวนัเกดิ เป็นต้น การมอบรางวลัใหแ้ก่รา้นสาขาที�มผีลงานดเีด่นใน

เรื�องต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี การให้รางวัลพนักงานประจําโรงงานดีเด่น การดูแล
สภาพแวดลอ้มและสขุภาพอนามยัในสถานที�ทํางาน เพื�อใหม้คีวามปลอด
พนกังาน การรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จาก
พนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที�บรษิทั

กาํหนด รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานอย่าง
เครง่ครดั 

ลกูค้า : บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิี�จะพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื�อง
เพื�อสรา้งความพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลูกคา้ ใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้

ปลอดภยั ในระดบัราคาที�เหมาะสมและยุตธิรรม สรา้งความสมัพนัธ์และเป็นมติรที�ดกีบั
ลกูคา้ตลอดจนมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมชี่องทางการ

รบัข้อรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะจากลูกค้า เพื�อนําข้อบกพร่องหรอืปญัหาที�เกดิขึ�นมา
ปรบัปรงุแก้ไขโดยเรว็

 
 

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

บรษิทัมนีโยบายที�จะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเคารพสทิธิ

ของผู้ถอืหุ้นในการรบัทราบข้อมูลของบรษิทั โดยเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัต่อผู้ถอืหุ้น
ยมกนั สมํ�าเสมอ ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั �งเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื�อเข้าดํารง
ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้  ตลอดจนบรษิทัจะสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื�อ

สรา้งมูลค่าเพิ�มและใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งยดึมั �นการดําเนิน
ธุรกจิตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

บรษิัทตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหนึ�งในทรพัยากรหลกัที�มีความสําคญัในการพฒันา
องคก์รใหม้กีารเตบิโต โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
บรษิทัไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานที�ชดัเจน 

เช่น การประเมนิผล 

KPI กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี สวสัดกิารสนิเชื�อทั �วไปกบัธนาคารออมสนิ เพื�อ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานที�มคีวามประสงคจ์ะขอสนิเชื�อโดยไดร้บัอตัราดอกเบี�

พเิศษ และสามารถชาํระคนืเงนิสนิเชื�อโดยหกัจากยอดบญัชเีงนิเดอืนไดโ้ดยตรง ประกนั
อุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจําปีการจดัใหม้ผีลประโยชน์ในรูปเงนิช่วยเหลอืในวาระ
ต่าง ๆ เช่น งานศพ เป็นต้น การพฒันาศักยภาพของพนักงาน การจดัให้มกีิจกรรมที�
เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงาน เช่น งานกีฬาส ีงานเลี�ยงปีใหม่ งานทําบุญ
บรษิทัและโรงงาน งานวนัเกดิ เป็นต้น การมอบรางวลัใหแ้ก่รา้นสาขาที�มผีลงานดเีด่นใน

เรื�องต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี การให้รางวัลพนักงานประจําโรงงานดีเด่น การดูแล
สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัในสถานที�ทํางาน เพื�อใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติของ
พนกังาน การรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จาก
พนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที�บรษิทั

กาํหนด รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานอย่าง

บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิี�จะพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื�อง
เพื�อสรา้งความพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลูกคา้ ใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้/บรกิารที�ด ีมคีุณภาพ สะอาด 

ปลอดภยั ในระดบัราคาที�เหมาะสมและยุตธิรรม สรา้งความสมัพนัธ์และเป็นมติรที�ดกีบั
นมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมชี่องทางการ

รบัข้อรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะจากลูกค้า เพื�อนําข้อบกพร่องหรอืปญัหาที�เกดิขึ�นมา
ปรบัปรงุแกไ้ขโดยเรว็ 

หน้า 4 

 

บรษิทัมนีโยบายที�จะปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเคารพสทิธิ

ของผู้ถอืหุ้นในการรบัทราบข้อมูลของบรษิทั โดยเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัต่อผู้ถอืหุ้น
ยมกนั สมํ�าเสมอ ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม 

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั �งเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื�อเข้าดํารง
ตาํแหน่งกรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้  ตลอดจนบรษิทัจะสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื�อ

างต่อเนื�อง รวมทั �งยดึมั �นการดําเนิน

บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหนึ�งในทรพัยากรหลกัที�มีความสําคญัในการพฒันา
องคก์รใหม้กีารเตบิโต โดยบรษิทัได้ปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ซึ�ง
บรษิทัไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานที�ชดัเจน 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี สวสัดกิารสนิเชื�อทั �วไปกบัธนาคารออมสนิ เพื�อ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานที�มคีวามประสงคจ์ะขอสนิเชื�อโดยไดร้บัอตัราดอกเบี�ย

พเิศษ และสามารถชาํระคนืเงนิสนิเชื�อโดยหกัจากยอดบญัชเีงนิเดอืนไดโ้ดยตรง ประกนั
อุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจําปีการจดัใหม้ผีลประโยชน์ในรูปเงนิช่วยเหลอืในวาระ
ต่าง ๆ เช่น งานศพ เป็นต้น การพฒันาศักยภาพของพนักงาน การจดัให้มกีิจกรรมที�

นักงาน เช่น งานกีฬาส ีงานเลี�ยงปีใหม่ งานทําบุญ
บรษิทัและโรงงาน งานวนัเกดิ เป็นตน้ การมอบรางวลัใหแ้ก่รา้นสาขาที�มผีลงานดเีด่นใน

เรื�องต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี การให้รางวัลพนักงานประจําโรงงานดีเด่น การดูแล
ภยัต่อชวีติของ

พนกังาน การรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนและการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จาก
พนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที�บรษิทั

กาํหนด รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานอย่าง

บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิี�จะพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื�อง
บรกิารที�ด ีมคีุณภาพ สะอาด 

ปลอดภยั ในระดบัราคาที�เหมาะสมและยุตธิรรม สรา้งความสมัพนัธ์และเป็นมติรที�ดกีบั
นมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมชี่องทางการ

รบัข้อร้องเรยีนและขอ้เสนอแนะจากลูกค้า เพื�อนําข้อบกพร่องหรอืปญัหาที�เกดิขึ�นมา



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

คู่ค้า : บรษิทัตระหนักถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื�อสตัย์ใน
การดาํเนินธุรกจิรกัษาผลประโยชน์รว่มกบัคู่คา้ และมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิซึ�ง

ไดม้กีารกาํหนดแนวทางการปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั �งไม่เรยีกไม่
รบัหรอืจ่ายผลประโยชน์

เรื�องดงักล่าวใหคู้ค่า้ทุกรายรบัทราบ และขอความรว่มมอืในการปฏบิตัติาม ตั �งแต่วนัที� 
มกราคม 2557

เจ้าหนี�  บรษิทัมกีารกําหนดวธิีการและแนวปฏบิตัิที�จะไม่ละเมดิสทิธขิองเจ้าหนี�เงนิกู้
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกูอ้ยา่งเครง่ครดั ชาํระคนืเงนิกูต้าม

กาํหนดเวลา ไม่ใชเ้งนิที�ไดร้บัจากการกูย้มืไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํ
ไวก้บัเจา้หนี� ไม่ใชว้ธิกีารที�ไม่สจุรติ ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทาํใหเ้จ้

ความเสยีหาย รวมทั �งไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติกบัเจา้หนี�
คู่แข่ง : บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการ

แข่งขนัที�ด ีโดยไม่กีดกนัผู้อื�นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ 
ความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม รวมทั �งจะไม่กล่าวหา

ในทางรา้ยแก่คู่แข่งทางการคา้ โดยปราศจากซึ�งมูลแห่งความจรงิ หรอืมกีารกระทําการ
ใดๆที�ไม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั

ชุมชนสงัคม 

และสิ�งแวดล้อม 

: บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ทั �งในดา้นความปลอดภยัและ
คณุภาพชวีติ สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ตลอดจนดาํเนิน

ธุรกจิโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�ใชบ้งัคบัอยู่อยา่งเคร่งครดั โดยมมีาตรการในการป้องกนันํ�าทิ�งจาก
โรงงาน ซึ�งจะต้องผ่านการบําบดัและนํากลบัมาใช้ในโรงงาน โดยไม่มกีารปล่อยออกสู่
แหล่งนํ�าสาธารณะ รวมทั �งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชน สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้มตามสมควร อาท ิ

จากการเรยีน โครงการโรงงานสขีาว การสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน เป็นตน้
 

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรื
เบาะแสในกรณีที�พบเหน็การกระทําที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิัท  กบัประธานกรรมการ
บรษิทัไดโ้ดยตรงที�อเีมล ์chairman@hotpot.co.th
สาขา หรอืโทรศพัท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิประกาศแจ้งไวท้ี�รา้นสาขาทุกสาขา

จ่าหน้าซองถงึ ประธานกรรมการ บรษิทั ฮอท พอท จาํกดั 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 

ทั �งนี� บรษิทัจะดาํเนินการตรวจสอบตามขั �นตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่
เปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั �งดําเนินการจดัเกบ็เอกสารการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจ

เกดิขึ�นกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

 

 

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

บรษิทัตระหนักถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื�อสตัย์ใน
การดาํเนินธุรกจิรกัษาผลประโยชน์รว่มกบัคู่คา้ และมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิซึ�ง

ไดม้กีารกําหนดแนวทางการปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั �งไม่เรยีกไม่
รบัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติในการคา้กบัคูค่า้ ซึ�งบรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืแจง้ใน

เรื�องดงักล่าวใหคู้ค่า้ทุกรายรบัทราบ และขอความรว่มมอืในการปฏบิตัติาม ตั �งแต่วนัที� 
2557เป็นตน้ไป 

บรษิทัมีการกําหนดวธิีการและแนวปฏบิตัิที�จะไม่ละเมดิสทิธิของเจ้าหนี�เงนิกู้
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกูอ้ยา่งเครง่ครดั ชาํระคนืเงนิกูต้าม

กาํหนดเวลา ไม่ใชเ้งนิที�ไดร้บัจากการกูย้มืไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํ
ไวก้บัเจา้หนี� ไม่ใชว้ธิกีารที�ไม่สจุรติ ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทาํใหเ้จ้

ความเสยีหาย รวมทั �งไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติกบัเจา้หนี�
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที�ด ีโดยไม่กีดกนัผู้อื�นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็น
ความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม รวมทั �งจะไม่กล่าวหา

ในทางรา้ยแก่คู่แข่งทางการคา้ โดยปราศจากซึ�งมูลแห่งความจรงิ หรอืมกีารกระทําการ
ใดๆที�ไม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั 
บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ทั �งในดา้นความปลอดภยัและ
คณุภาพชวีติ สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ตลอดจนดาํเนิน

ธุรกจิโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�ใชบ้งัคบัอยู่อยา่งเคร่งครดั โดยมมีาตรการในการป้องกนันํ�าทิ�งจาก
โรงงาน ซึ�งจะต้องผ่านการบําบดัและนํากลบัมาใช้ในโรงงาน โดยไม่มกีารปล่อยออกสู่
แหล่งนํ�าสาธารณะ รวมทั �งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชน สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้มตามสมควร อาท ิโครงการส่งเสรมิใหน้ักเรยีน นักศกึษา มงีานทําในช่วงว่าง

จากการเรยีน โครงการโรงงานสขีาว การสนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน เป็นตน้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรื
ที�พบเหน็การกระทําที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั  กบัประธานกรรมการ

chairman@hotpot.co.th หรอืผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืกล่องรบัความคดิเหน็ที�รา้น
หรอืโทรศพัท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิประกาศแจ้งไวท้ี�รา้นสาขาทุกสาขา หรอืทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถงึ ประธานกรรมการ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

รวจสอบตามขั �นตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่
เปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั �งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจ

หน้า 5 

 

บรษิทัตระหนักถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื�อสตัย์ใน
การดาํเนินธุรกจิรกัษาผลประโยชน์รว่มกบัคู่คา้ และมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิซึ�ง

ไดม้กีารกาํหนดแนวทางการปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั �งไม่เรยีกไม่
ใดๆ ที�ไม่สุจรติในการคา้กบัคูค่า้ ซึ�งบรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืแจง้ใน

เรื�องดงักล่าวใหคู้ค่า้ทุกรายรบัทราบ และขอความรว่มมอืในการปฏบิตัติาม ตั �งแต่วนัที� 21 

บรษิทัมกีารกําหนดวธิีการและแนวปฏบิตัิที�จะไม่ละเมดิสทิธขิองเจ้าหนี�เงนิกู ้โดยมกีาร
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขต่างๆ ในสญัญาเงนิกูอ้ยา่งเครง่ครดั ชาํระคนืเงนิกูต้าม

กาํหนดเวลา ไม่ใชเ้งนิที�ไดร้บัจากการกูย้มืไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํ
ไวก้บัเจา้หนี� ไม่ใชว้ธิกีารที�ไม่สจุรติ ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะทาํใหเ้จา้หนี�ไดร้บั

ความเสยีหาย รวมทั �งไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติกบัเจา้หนี� 
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการ

ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็น
ความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม รวมทั �งจะไม่กล่าวหา

ในทางรา้ยแก่คู่แข่งทางการคา้ โดยปราศจากซึ�งมูลแห่งความจรงิ หรอืมกีารกระทําการ

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ทั �งในดา้นความปลอดภยัและ
คณุภาพชวีติ สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ตลอดจนดําเนิน

ธุรกจิโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�ใชบ้งัคบัอยู่อยา่งเคร่งครดั โดยมมีาตรการในการป้องกนันํ�าทิ�งจาก
โรงงาน ซึ�งจะต้องผ่านการบําบดัและนํากลบัมาใช้ในโรงงาน โดยไม่มกีารปล่อยออกสู่
แหล่งนํ�าสาธารณะ รวมทั �งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชน สงัคม และ

โครงการส่งเสรมิใหน้ักเรยีน นักศกึษา มงีานทําในช่วงว่าง

จากการเรยีน โครงการโรงงานสขีาว การสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน เป็นต้น 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจ้ง
ที�พบเหน็การกระทําที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั  กบัประธานกรรมการ

หรอืผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืกล่องรบัความคดิเหน็ที�รา้น
หรอืทางไปรษณีย์

9 อาคารทเีอฟด ี

รวจสอบตามขั �นตอนและบนัทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่
เปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั �งดาํเนินการจดัเกบ็เอกสารการรอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจ



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 

หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที�มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทั เพื�อให้ไดร้บัขอ้มูลที�มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา น่าเชื�อถอื และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยบรษิทัได้

ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

 จัดทํารายงานทางการเงิน พร้อมทั �งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
ทุกไตรมาส โดยได้เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

 เปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจําปี (แบบ 56-1) และกําหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื
ครองหลกัทรพัย์ภายใน 

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนั �นยงักําหนดใหม้ี

การรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส

 เปิดเผยการทํารายงานเกี�ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีการ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบเป็นรายไตรมาส

 จดัใหม้ีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใหข้อ้มลูต่อนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและ
หารอืกบัผูบ้รหิาร การสื�อสารผา่นสื�อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ นอกจากนั �น บรษิทั

ยงัจดัใหม้ีนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื�อให้นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สื�อมวลชน และบุคคลทั �วไป 
สามารถซักถามขอ้สงสยัต่างๆ ได้ตลอดเวลา  ซึ�งสามารถติดต่อทางโทรศพัท์หมายเลข 
9959 ต่อ 2105 หรอืที�อเีมล

หมวดที� 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวชิาชีพ ความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดยเป็นผู้มบีทบาท

สาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทั �งมบีทบาทสาํคั
ดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไว ้ตลอดจนดาํเนินกจิการของบรษิทั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณ
ในการดาํเนินธุรกจิ รวมทั �งการกํากบัดแูลใหก้าร

กาํหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที�มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทั เพื�อให้ไดร้บัข้อมูลที�มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา น่าเชื�อถอื และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

รพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยบรษิทัได้

จ ัดทํารายงานทางการเงิน พร้อมทั �งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ
โดยได้เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

เปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

และกําหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื
พย์ภายใน 3วนัทําการนับแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์ โดย

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนั �นยงักําหนดใหม้ี

นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

เปิดเผยการทํารายงานเกี�ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิาร โดยมีการ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

นการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) เวบ็ไซต์ของบรษิทัซึ�งมี

ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใหข้อ้มลูต่อนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและ
าร การสื�อสารผา่นสื�อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ นอกจากนั �น บรษิทั

จดัใหม้ีนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื�อให้นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สื�อมวลชน และบุคคลทั �วไป 
สามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ได้ตลอดเวลา  ซึ�งสามารถตดิต่อทางโทรศพัท์หมายเลข 

หรอืที�อเีมล ir@hotpot.co.th หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวชิาชีพ ความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดยเป็นผูม้บีทบาท

สาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทั �งมบีทบาทสาํคั
ดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไว ้ตลอดจนดาํเนินกจิการของบรษิทั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณ
ในการดาํเนินธุรกจิ รวมทั �งการกํากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการของฝา่ยบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�ได้

กาํหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

หน้า 6 

 

 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที�มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทั เพื�อให้ไดร้บัขอ้มูลที�มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา น่าเชื�อถอื และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

รพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยบรษิทัได้

จัดทํารายงานทางการเงิน พร้อมทั �งคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ

โดยได้เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

เปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

และกําหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื
วนัทําการนับแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์ โดย

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนั �นยงักําหนดใหม้ี

นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวในการประชุม

เปิดเผยการทํารายงานเกี�ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิาร โดยมีการ

นการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัซึ�งมี

ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ การใหข้อ้มลูต่อนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและ
าร การสื�อสารผา่นสื�อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์เป็นต้น นอกจากนั �น บรษิทั

จดัใหม้ีนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื�อให้นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สื�อมวลชน และบุคคลทั �วไป 
สามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ได้ตลอดเวลา  ซึ�งสามารถตดิต่อทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2286-

(Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวชิาชีพ ความ
เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดยเป็นผูม้บีทบาท

สาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทั �งมบีทบาทสาํคญัในการกํากบั
ดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไว ้ตลอดจนดาํเนินกจิการของบรษิทั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณ
หารจดัการของฝา่ยบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�ได้



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

2) การแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัท 

บรษิทัไดม้กีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าที�เฉพาะ

เรื�อง และนําเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�ไดก้าํหนดไว้

3) การแยกบทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

บรษิทักําหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื�อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหวา่งการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบรหิารงานประจํา โดยได้

แบ่งแยกบทบาทหน้าที� และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดุล
อาํนาจการดาํเนินงาน ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของ
ผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณะที�ผูบ้รหิารทําหน้าที�บรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่
กาํหนด 

4) การเลอืกตั �งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั

ประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งใ

ตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากตําแหน่งไปนั �นอาจจะไดร้บัเลอืกตั �ง
กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ดท้ั �งนี�บรษิทัไดก้าํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 

5) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการใน
บรษิทัมนีโยบายจํากดัจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนจะดาํรง

6) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และประธานกรรมการบรหิารในบรษิทั

อื�นๆ  
บรษิทัไม่มนีโยบายใหก้รรมการที�เป็นผูบ้รหิารและประธานกรร

ทะเบยีนอื�นๆ (ยกเวน้บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มของบรษิทั

7) การแต่งตั �งเลขานุการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อใหม้หีน้าที�และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 2.  บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

การพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั

คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าที�พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษัทเช่น วิสยัทัศน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี�ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั �งกํากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�กําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
อนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์เป็นประจาํทุกปี รวมทั �ง สื�อสารใหผู้จ้ดัการ

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

การแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัท 

ทหน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าที�เฉพาะ

เรื�อง และนําเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�ไดก้าํหนดไว้

การแยกบทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทักําหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื�อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหวา่งการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบรหิารงานประจํา โดยได้

บาทหน้าที� และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดุล
อาํนาจการดาํเนินงาน ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของ
ผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณะที�ผูบ้รหิารทําหน้าที�บรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�

การเลอืกตั �งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั

ประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม และให้กรรมการที�อยู่ใน

ตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากตําแหน่งไปนั �นอาจจะไดร้บัเลอืกตั �ง
กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ดท้ั �งนี�บรษิทัไดก้าํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น ๆ  
บรษิทัมนีโยบายจํากดัจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกนิ 

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และประธานกรรมการบรหิารในบรษิทัจดทะเบยีน

บรษิทัไม่มนีโยบายใหก้รรมการที�เป็นผูบ้รหิารและประธานกรรมการบรหิารไปดํารงตําแหน่งในบรษิทัจด
ยกเวน้บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มของบรษิทั) เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

การแต่งตั �งเลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อใหม้หีน้าที�และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ

บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั

ทาํหน้าที�พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษัทเช่น วิสยัทัศน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี�ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั �งกํากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�กําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยกําหนดใหม้กีารทบทวนแ
อนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์เป็นประจาํทุกปี รวมทั �ง สื�อสารใหผู้จ้ดัการ

หน้า 7 

 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัท 

ทหน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าที�เฉพาะ

เรื�อง และนําเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�ไดก้าํหนดไว ้ 

บรษิทักําหนดใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื�อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหวา่งการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบรหิารงานประจํา โดยได้

บาทหน้าที� และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดุล
อาํนาจการดาํเนินงาน ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของ

างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�

กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั
ประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะ

นสาม และให้กรรมการที�อยู่ใน

ตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากตําแหน่งไปนั �นอาจจะไดร้บัเลอืกตั �ง
กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ดท้ั �งนี�บรษิทัไดก้าํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 

ตําแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 แหง่ 

จดทะเบยีน 

มการบรหิารไปดํารงตําแหน่งในบรษิทัจด
เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งเลขานุการบรษิทัเพื�อใหม้หีน้าที�และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ

การพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ทาํหน้าที�พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษัทเช่น วิสยัทัศน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี�ยงแผนงานและงบประมาณรวมทั �งกํากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการ

โดยกําหนดใหม้กีารทบทวนและ
อนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ และรายงานผลการปฏบิตัติามแผนกลยุทธ์เป็นประจาํทุกปี รวมทั �ง สื�อสารใหผู้จ้ดัการ 



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

ฝา่ยต่างๆ รบัทราบถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ และแผนกลยทุธ์ที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และใหนํ้าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏบิตั ิตลอดจนมรีายงานความคบืหน้าในการปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์เป็นประจําทกุเดอืน 
 

การแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกาํหนดนโย

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้บ่งอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายการกํากบัดแูล และ
การบรหิารงานประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารถูกเลอืกตั �ง

จากคณะกรรมการบรษิัท  ซึ�งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้า
กรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจําวนั แต่ใหก้ารสนับสนุนและคาํแนะนําในการดําเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ
ผา่นทางประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ ในขณะที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการบรหิาร
จดัการบรษิทัภายใตก้รอบอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมา

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้นําและมีส่วนสําคญัในการตัดสินใจเรื�องนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบรษิัทที�ได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั �งสนับสนุนและให้

คาํแนะนําในการดาํเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการผา่นทางประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ
2) เป็นผูนํ้าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการ

ทุกคนมสีว่นรว่มในการประชุมและแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระโดยประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�
บรหิารเป็นผูร้ว่มกนักําหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถ

รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมไดร้วมทั �งเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาดในกรณีที�คะแนนเสยีง 
3) เป็นประธานในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

และตามระเบยีบวาระที�กําหนด 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

 1) กํากบัดูแลและอนุมตัิเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินกิจการ และ

บรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ คาํสั �งมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั 

 2) จดัเตรยีมนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอํานาจการบรหิารต่างๆ 
ของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื�อพจิารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ 

 3) ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�ไดร้บัอนุ
 4) มอีาํนาจจ้าง แต่งตั �ง โยกยา้ย เลื�อนตําแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง กําหนดอตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน

อื�นๆ รวมทั �งบาํเหน็จรางวลั การปรบัเงนิเดอืนคา่จา้ง คา่ตอบแทน และเงนิโบนสัของพนกังานบรษิทั
 5) มอีาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ�มเตมิ และปรบัปรงุคาํสั �ง ระเบยีบ บนัทกึ

ทํางาน เพื�อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื�อรกัษาระเบยีบวนิัยในการ
ทาํงานภายในองคก์ร 

 6)  มอีาํนาจอนุมตัใิบสั �งซื�อ สญัญาจ้าง
จําหน่ายสินทรัพย์ถาวรวงเงนิไม่เกิน 

หน่วยงานหรอืสาขา  
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ฝา่ยต่างๆ รบัทราบถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ และแผนกลยทุธ์ที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และใหนํ้าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏบิตั ิตลอดจนมรีายงานความคบืหน้าในการปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์เป็นประจําทกุเดอืน  

การแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้บ่งอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายการกํากบัดแูล และ
การบรหิารงานประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารถูกเลอืกตั �ง

จากคณะกรรมการบรษิัท  ซึ�งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ประธาน
กรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจําวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและคาํแนะนําในการดําเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ
ผา่นทางประธานเจ้าหน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ ในขณะที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการบรหิาร
จดัการบรษิทัภายใตก้รอบอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

เป็นผู้นําและมีส่วนสําคญัในการตัดสินใจเรื�องนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุม
บรษิัทที�ได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั �งสนับสนุนและให้

ฝา่ยจดัการผา่นทางประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ 
เป็นผูนํ้าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการ

ทุกคนมสีว่นรว่มในการประชุมและแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระโดยประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�
บรหิารเป็นผูร้ว่มกนักําหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้

รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมไดร้วมทั �งเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาดในกรณทีี�คะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั
เป็นประธานในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

กํากบัดูแลและอนุมตัิเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินกิจการ และ/หรอืบรหิารงานประจําวนัของ

บรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ คาํสั �งมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผู้

จดัเตรยีมนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอํานาจการบรหิารต่างๆ 
ของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื�อพจิารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ 

ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�ไดร้บัอนุ
มอีาํนาจจ้าง แต่งตั �ง โยกยา้ย เลื�อนตําแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง กําหนดอตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน

อื�นๆ รวมทั �งบาํเหน็จรางวลั การปรบัเงนิเดอืนคา่จา้ง คา่ตอบแทน และเงนิโบนสัของพนกังานบรษิทั 
มอีาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ�มเตมิ และปรบัปรงุคาํสั �ง ระเบยีบ บนัทกึ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการ

ทํางาน เพื�อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื�อรกัษาระเบยีบวนิัยในการ

มอีาํนาจอนุมตัใิบสั �งซื�อ สญัญาจ้าง/เช่า/เช่าซื�อสนิทรพัยถ์าวรวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาท อนุมตักิาร
ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั �งมีอํานาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรพัย์ถาวรระหว่าง

หน้า 8 

 

ฝา่ยต่างๆ รบัทราบถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ และแผนกลยทุธ์ที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และใหนํ้าแผนกลยุทธ์ไป

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้บ่งอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายการกํากบัดูแล และ
การบรหิารงานประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารถูกเลอืกตั �ง

ที�บรหิาร ประธาน
กรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจําวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและคาํแนะนําในการดําเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ
ผา่นทางประธานเจา้หน้าที�บรหิารอยา่งสมํ�าเสมอ ในขณะที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการบรหิาร

เป็นผู้นําและมีส่วนสําคญัในการตัดสินใจเรื�องนโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุม
บรษิัทที�ได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั �งสนับสนุนและให้

เป็นผูนํ้าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการ

ทุกคนมสีว่นรว่มในการประชุมและแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระโดยประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�
เสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้

ฝา่ยเท่ากนั 
เป็นประธานในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

หรอืบรหิารงานประจําวนัของ

บรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ คาํสั �งมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผู้

จดัเตรยีมนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอํานาจการบรหิารต่างๆ 
ของบรษิทั เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื�อพจิารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ  

ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตั ิ
มอีาํนาจจ้าง แต่งตั �ง โยกยา้ย เลื�อนตําแหน่ง พกังาน เลกิจ้าง กําหนดอตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน

 
และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการ

ทํางาน เพื�อใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื�อรกัษาระเบยีบวนิัยในการ

ล้านบาท อนุมตักิาร
ล้านบาท รวมทั �งมีอํานาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรพัย์ถาวรระหว่าง



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

 7) มอีาํนาจอนุมตัใิบขอซื�อ/ใบสั �งซื�ออาหารสด อาหารแหง้ วสัดสุิ�นเปลอืง อุปกรณ์ต่างๆ ที�มวีงเงนิตั �งแต่ 
1 ลา้นบาทขึ�นไป รวมทั �งมอีาํนาจในการเพิ�มสนิคา้ ปรบัราคาสนิคา้ ปรบัมาตรฐานการจําหน่ายสนิคา้ เช่น นํ�าหนัก  

รปูรา่งสนิคา้ เป็นตน้ 
 8) พฒันาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งดูแลและรกัษา

ภาพลกัษณ์ที�ดขีององคก์ร 
 9) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ

 
ทั �งนี� อาํนาจประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมี
ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทั �วไปของบรษิัท ซึ�งการอนุมัติรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทครั �งที� 1/2554เมื�อวนัที� 
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา

ทุกคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการกํากบัดแูลกจิการที�ดใีหถ้กูตอ้งตรงกนั เพื�อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัิ
ตามนโยบายที�กาํหนด  

จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัไดก้ําหนดจรรยาบรรณธุรกจิ 
มาตรฐานในการปฏบิตัิงานโดยชอบ และ
คุณธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
แนวทางประพฤติปฏบิตัิที�ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ 

ปฏบิตังิานที�กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนพงึปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที�กําหนดไว้
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่

(1) การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี� คู่แข่งทางการ
คา้ สงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม

(2) การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏบิตัติามจารตี ประเพณี ศลีธรรม
อนัด ี

(3) การเคารพสทิธมินุษยชน
(4) การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา

(5) การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชั �น
(6) การรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ ประโยชน์อื�นใด

(7) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(8) การรกัษาความลบั การใชข้อ้มลูภายใน และการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ใบสั �งซื�ออาหารสด อาหารแหง้ วสัดสุิ�นเปลอืง อุปกรณ์ต่างๆ ที�มวีงเงนิตั �งแต่ 
ลา้นบาทขึ�นไป รวมทั �งมอีาํนาจในการเพิ�มสนิคา้ ปรบัราคาสนิคา้ ปรบัมาตรฐานการจําหน่ายสนิคา้ เช่น นํ�าหนัก  

พฒันาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งดูแลและรกัษา

ดตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั �งนี� อาํนาจประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมี
ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ดําเนินธุรกิจปกติทั �วไปของบรษิัท ซึ�งการอนุมตัริายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�
หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอื

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2554ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั �งนี� 
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา บรษิทั

ทุกคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีหถ้กูตอ้งตรงกนั เพื�อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัิ

ไดก้ําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานในการปฏบิตัิงานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที�จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซื�อสตัย์สุจรติ มี
คุณธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยนํามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่พนักงานเป็นแนวทางปฏบิตัิ
แนวทางประพฤติปฏบิตัิที�ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิค่านิยมและแนวทาง

ปฏบิตังิานที�กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนพงึปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที�กําหนดไว้

การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี� คู่แข่งทางการ
คา้ สงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏบิตัติามจารตี ประเพณี ศลีธรรม

นุษยชน 
การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชั �น 
การรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ ประโยชน์อื�นใด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
การรกัษาความลบั การใชข้อ้มลูภายใน และการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
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ใบสั �งซื�ออาหารสด อาหารแหง้ วสัดสุิ�นเปลอืง อุปกรณ์ต่างๆ ที�มวีงเงนิตั �งแต่ 
ลา้นบาทขึ�นไป รวมทั �งมอีาํนาจในการเพิ�มสนิคา้ ปรบัราคาสนิคา้ ปรบัมาตรฐานการจําหน่ายสนิคา้ เช่น นํ�าหนัก  

พฒันาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งดูแลและรกัษา

หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั �งนี� อาํนาจประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื�นที�ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี 

ดําเนินธุรกิจปกติทั �วไปของบรษิัท ซึ�งการอนุมตัริายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�
ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอื

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ�งที�ประชุม

ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั �งนี� 
บรษิทัมกีารสื�อสารให้

ทุกคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีหถ้กูตอ้งตรงกนั เพื�อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัิ

เพื�อใหเ้ป็นไปตาม
แสดงเจตนารมณ์ในการที�จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซื�อสตัย์สุจรติ มี

โดยนํามาใช้และเผยแพร่ใหแ้ก่พนักงานเป็นแนวทางปฏบิตังิานและ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจค่านิยมและแนวทาง

ปฏบิตังิานที�กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนพงึปฏบิตัตินและปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที�กําหนดไว้

การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี� คู่แข่งทางการ

การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏบิตัติามจารตี ประเพณี ศลีธรรม



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

(9) การปกป้อง ดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั
(10) การควบคมุภายใน 

(11) ขอ้มลู ข่าวสาร และการใหข้อ้มลูขา่วสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรอืสาธารณชน
(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร

(13) จรรยาบรรณของพนกังาน

ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจ้งใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิ

ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั พร้อมทั �งลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั �น ยงักําหนดให้
จรรยาบรรณธุรกจิเป็นหวัขอ้หนึ�งในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่รวมทั �งยงัไดม้กีารเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ดว้ย 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกําหนดไม่ให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที�
ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หลกีเลี�ยงการกระทําที�ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลป

เกี�ยวข้องหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาต้องแจ้งใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี�ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอีาํนาจอนุมตัใินธุรกรรมนั �นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื�องการ
กําหนดราคาและเงื�อนไขต่างๆ กับบุ

บุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทํารายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 
(แบบ 56-1) ดว้ย 

ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการกํากบัดแูลและการควบคุมภายใน 
ทั �งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพ ทั �งนี�ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยงเป็น

กลไกสาํคญัที�จะสรา้งความมั �นใจต่อฝา่ยจดัการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั �งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครอง
ทรพัย์สนิไม่ใหร้ั �วไหล สูญหายจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ทําใหร้ายงานทางการเงนิมีความถูกต้องน่าเชื�อถือ 
บุคลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งคุม้ครองเงนิลงทุนของผู้

จงึไดก้ําหนดภาระหน้าที�และอาํนาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรื�องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชส้นิทรพัย์ของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหว่าง

ผูป้ฏบิตังิาน และผูต้ดิตาม ควบคมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง
เหมาะสม 

 
 

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

การปกป้อง ดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั 

ขอ้มลู ข่าวสาร และการใหข้อ้มลูขา่วสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรอืสาธารณชน
จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร 

จรรยาบรรณของพนกังาน 

ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจ้งใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิ

ร่งครดั พร้อมทั �งลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั �น ยงักําหนดให้
จรรยาบรรณธุรกจิเป็นหวัขอ้หนึ�งในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่รวมทั �งยงัไดม้กีารเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกําหนดไม่ให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที�
ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หลกีเลี�ยงการกระทําที�ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทั �งนี�ผูท้ ี�มีส่วน

เกี�ยวข้องหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาต้องแจ้งใหบ้รษิทัทราบถึงความสมัพนัธ์หรอืการเกี�ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอีาํนาจอนุมตัใินธุรกรรมนั �นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื�องการ
กําหนดราคาและเงื�อนไขต่างๆ กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทํารายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการกํากบัดแูลและการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี�ยง 
ทั �งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพ ทั �งนี�ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยงเป็น

กลไกสาํคญัที�จะสรา้งความมั �นใจต่อฝา่ยจดัการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไป
ดสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั �งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครอง

ทรพัย์สนิไม่ใหร้ ั �วไหล สูญหายจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ทําให้รายงานทางการเงนิมีความถูกต้องน่าเชื�อถือ 
บุคลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้   ดงันั �นบรษิทั

จงึไดก้ําหนดภาระหน้าที�และอาํนาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรื�องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชส้นิทรพัย์ของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหว่าง

คมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง

หน้า 10 

 

ขอ้มลู ข่าวสาร และการใหข้อ้มลูขา่วสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรอืสาธารณชน 

ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจ้งใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิ

ร่งครดั พร้อมทั �งลงลายมือชื�อไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั �น ยงักําหนดให้
จรรยาบรรณธุรกจิเป็นหวัขอ้หนึ�งในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่รวมทั �งยงัไดม้กีารเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกําหนดไม่ให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที�

ระโยชน์ ทั �งนี�ผูท้ี�มสี่วน

เกี�ยวข้องหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณาต้องแจ้งใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี�ยวโยงของตนใน

ทเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื�องการ
คคลที�อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทํารายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

และการบรหิารความเสี�ยง 
ทั �งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพ ทั �งนี�ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยงเป็น

กลไกสาํคญัที�จะสร้างความมั �นใจต่อฝา่ยจดัการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไป
ดสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั �งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครอง

ทรพัย์สนิไม่ใหร้ ั �วไหล สูญหายจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ทําใหร้ายงานทางการเงนิมีความถูกต้องน่าเชื�อถือ 
ถอืหุน้   ดงันั �นบรษิทั

จงึไดก้ําหนดภาระหน้าที�และอาํนาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรื�องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใชส้นิทรพัย์ของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที�ระหว่าง

คมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�ฝ่ายบรหิารจดัใหม้ขีึ�น  รวมทั �

จดัทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั �งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบียบ 
นโยบาย และการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน  ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืน

ภยัล่วงหน้าและรายการที�ผดิปกต ิ  
 

ทั �งนี� บรษิทัไดว้่าจา้งบุคคลภา
บรษิทั ควอนตั �มพอยท์ คอนซลัติ�ง จํากดั ซึ�งทําหน้าที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที�

เพยีงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิ
สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ยา่งเตม็ที�  โดยประธานกรรมการตรวจสอบดว้ย จะเป็นผูร้ายงานสรุปผล
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจําไตรมาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และนําไปแก้ไขปรบัปรุงใน
ส่วนที�มปีญัหา  บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสมํ�าเสมอ โดยมกีารประ

ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อให้ความมั �นใจว่าระบบที�วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพทั �งนี� 
บรษิทักาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ในการตดิต่อประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในบรษิทั 

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏใน

รายงานประจําปี โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงนิและดูแลใหม้ี
การจดัทํารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทา

เลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอ มกีารเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใส
และเพยีงพอ โดยงบการเงนิจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ

จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญัดาํเนินการบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ
อย่างครบถว้น และสมํ�าเสมอ 

 3.  การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ทราบกําหนดการดงักล่าว โดยได้กําหนดใหม้ีการประชุมอย่างน้อย 
เพิ�มเติมตามความจําเป็นโดยกําหนดวาระการประชุมที�ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตา
ดําเนินงานเป็นประจําโดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 

ประชุม เพื�อใหก้รรมการมเีวลาในการศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นรบีด่วน
เพื�อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 

2) ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม 

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�ฝ่ายบรหิารจดัใหม้ขีึ�น  รวมทั �

จดัทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั �งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
นโยบาย และการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน  ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืน

ทั �งนี� บรษิทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกใหท้ําหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทั ไดแ้ก่ 
บรษิทั ควอนตั �มพอยท์ คอนซลัติ�ง จํากดั ซึ�งทําหน้าที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที�

เพยีงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิ
สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ยา่งเตม็ที�  โดยประธานกรรมการตรวจสอบดว้ย จะเป็นผูร้ายงานสรุปผล
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจําไตรมาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และนําไปแก้ไขปรบัปรุงใน
ส่วนที�มปีญัหา  บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ครั �ง เพื�อให้ความมั �นใจว่าระบบที�วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพทั �งนี� 
บรษิทักาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ในการตดิต่อประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏใน

รายงานประจําปี โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงนิและดูแลใหม้ี
การจดัทํารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชีที�เป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป โดย

เลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอ มกีารเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใส
และเพยีงพอ โดยงบการเงนิจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิ

ของบรษิทั ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญัดาํเนินการบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ทราบกําหนดการดงักล่าว โดยได้กําหนดใหม้ีการประชุมอย่างน้อย 3เดือนต่อครั �ง และอาจมีการประชุมพเิศษ
เพิ�มเติมตามความจําเป็นโดยกําหนดวาระการประชุมที�ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตา
ดําเนินงานเป็นประจําโดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 

ประชุม เพื�อใหก้รรมการมเีวลาในการศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นรบีด่วน
เพื�อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั  

รบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็น

หน้า 11 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�ฝ่ายบรหิารจดัใหม้ขีึ�น  รวมทั �งได้

จดัทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั �งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
นโยบาย และการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน  ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืน

ยนอกใหท้ําหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทั ไดแ้ก่ 
บรษิทั ควอนตั �มพอยท์ คอนซลัติ�ง จํากดั ซึ�งทําหน้าที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที�

เพยีงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ยา่งเตม็ที�  โดยประธานกรรมการตรวจสอบดว้ย จะเป็นผูร้ายงานสรุปผล
การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจําไตรมาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และนําไปแก้ไขปรบัปรุงใน

เมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ครั �ง เพื�อให้ความมั �นใจว่าระบบที�วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพทั �งนี� 
บรษิทักาํหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัทาํหน้าที�ในการตดิต่อประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏใน

รายงานประจําปี โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงนิและดูแลใหม้ี
งบญัชีที�เป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป โดย

เลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอ มกีารเปิดเผยข้อมูลที�สาํคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใส
และเพยีงพอ โดยงบการเงนิจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ

ของบรษิทั ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญัดาํเนินการบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิ

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
เดือนต่อครั �ง และอาจมีการประชุมพเิศษ

เพิ�มเติมตามความจําเป็นโดยกําหนดวาระการประชุมที�ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นประจําโดยเลขานุการบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เพื�อใหก้รรมการมเีวลาในการศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นรบีด่วน

รบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุม โดยเปิด
 

ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็น



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

4) ในการพจิารณาเร ื�องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาส
ใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�เสนอเขา้

ร่วมประชุมดว้ยเพื�อชี�แจงและใหร้ายละเอยีดขอ้มูลเพิ�มเตมิ รวมทั �ง
นําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5) ในการลงมตใินที�ประชุม กาํหนดใหร้ะหวา่งที�ลงมตจิะตอ้ง
3 ของกรรมการทั �งหมด และใหถ้อืมตติามเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีง แ

สว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้รว่มประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน
ที�ประชุมจะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาดในกรณีที�กรรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิี�ประชุม กรรมการ

สามารถขอให้เลขานุการบรษิัท บนัทกึข้อคดัค้านไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื�นหนังสอืแสดงการคดัคา้นต่อ
ประธานกรรมการกไ็ด ้

6)  กรรมการทุกคนมสีทิธทิี�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอื�นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝา่ยบรหิารของบรษิทัตอ้งดาํเนิ

ขอ้สงสยัดงักล่าวอยา่งรวดเรว็และครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได้
7) เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลง

ลายมอืชื�อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในการประชุมครั �งถดัไป รวมทั �งเป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลหรื
เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ 

8) โดยปกตคิณะกรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั �ง ยกเวน้แต่มเีหตุจําเป็น ซึ�งจะแจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

9) คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจําเป็นเพื�ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มฝีา่ยบรหิารรว่มดว้ยและแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที�
บรหิารทราบถงึผลการประชุม 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองปีละ 
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททั �งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิสอดคล้องกบัแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัย์
ไทยแนะนําไวใ้หเ้หมาะสมกบั องคก์ร โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนทําการ

ประเมนิ เมื�อไดผ้ลสรปุจากการประเมนิแลว้ คณะกรรมการไดพ้จิารณากําหนดแนวทางปรบัปรุงการทาํงานรว่มกนั 
และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนสามารถเสนอความเหน็ไดอ้ยา่

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบรษิทั  และความสอดคล้องกบัธุรกจิ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละคน โดยอยู่ในรปูของค่

คา่ตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งประกอบด้วย กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ 

พจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ในการพจิารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาส
ใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�เสนอเขา้

ร่วมประชุมดว้ยเพื�อชี�แจงและใหร้ายละเอยีดขอ้มูลเพิ�มเตมิ รวมทั �งจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถ

ในการลงมตใินที�ประชุม กาํหนดใหร้ะหวา่งที�ลงมตจิะตอ้งมกีรรมการอยู่ในที�ประชุมไม่น้อยกว่า 
ของกรรมการทั �งหมด และใหถ้อืมตติามเสยีงข้างมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีง และกรรมการที�มี

หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน
ที�ประชุมจะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาดในกรณีที�กรรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิี�ประชุม กรรมการ

ทกึข้อคดัค้านไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื�นหนังสอืแสดงการคดัคา้นต่อ

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอื�นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝา่ยบรหิารของบรษิทัตอ้งดําเนิ

ขอ้สงสยัดงักล่าวอยา่งรวดเรว็และครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได ้
เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลง

ลายมอืชื�อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในการประชุมครั �งถดัไป รวมทั �งเป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลหรื
เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ  

โดยปกตคิณะกรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั �ง ยกเวน้แต่มเีหตุจําเป็น ซึ�งจะแจ้งเป็นการ

คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจําเป็นเพื�ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มฝีา่ยบรหิารรว่มดว้ยและแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที�

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองปีละ 1 ครั �ง โดยไดท้ําการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททั �งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิสอดคล้องกบัแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัย์
ไทยแนะนําไวใ้หเ้หมาะสมกบั องคก์ร โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนทําการ

ประเมนิ เมื�อไดผ้ลสรปุจากการประเมนิแลว้ คณะกรรมการไดพ้จิารณากําหนดแนวทางปรบัปรุงการทาํงานรว่มกนั 
และเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนสามารถเสนอความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบรษิทั  และความสอดคล้องกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละคน โดยอยู่ในรปูของคา่ตอบแทนกรรมการ และ/หรอืเงนิเดอืน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รบัการ

พจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

หน้า 12 

 

ในการพจิารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาส
ใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูงที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระที�เสนอเขา้

จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถ

มกีรรมการอยู่ในที�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 
ละกรรมการที�มี

หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน
ที�ประชุมจะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาดในกรณีที�กรรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิี�ประชุม กรรมการ

ทกึข้อคดัค้านไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื�นหนังสอืแสดงการคดัคา้นต่อ

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคญัอื�นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝา่ยบรหิารของบรษิทัตอ้งดาํเนินการตอบ

เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลง
ลายมอืชื�อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี�ประชุมรบัรองในการประชุมครั �งถดัไป รวมทั �งเป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลหรอื

โดยปกตคิณะกรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั �ง ยกเวน้แต่มเีหตุจําเป็น ซึ�งจะแจ้งเป็นการ

คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที�จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจําเป็นเพื�ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มฝีา่ยบรหิารรว่มดว้ยและแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที�

คร ั �ง โดยไดท้ําการประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททั �งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิสอดคล้องกบัแนวทางที�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยแนะนําไวใ้หเ้หมาะสมกบั องคก์ร โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมนิใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนทําการ

ประเมนิ เมื�อไดผ้ลสรปุจากการประเมนิแลว้ คณะกรรมการไดพ้จิารณากําหนดแนวทางปรบัปรุงการทาํงานรว่มกนั 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที�และ
หรอืเงนิเดอืน  

จะต้องได้รบัการ



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

คา่ตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิาร
บรษิทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็น

อตัราที�แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื�อที�จะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารที�มคีุณภาพไว ้โดยผูบ้รหิารที�ไดร้บัมอบหมาย
หน้าที�และความรบัผดิชอบเพิ�มขึ�นจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�ม

ไดร้บัมอบหมายเพิ�มมากขึ�น 

 6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกาํหนดใหใ้นกรณทีี�มกีรรมการใหม่ 
ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่รวมถงึการจดัใหฝ้า่ยจดัการไดม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ

แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการ ผู้

เข้าร่วมการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก

นําไปใชป้รบัปรงุการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น

คณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดย
อตัรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้

กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �น อาจจะไดร้บัเลอืก
กลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั

1) ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตั

ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2) กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิรวมทั �งนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกิ
ตามหลกั     ธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพ

3) กาํหนดแผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน งบประมาณประจําปีงบทํา
การประจําปี ตลอดจนดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�งไดร้บัมอบหมาย
ใหท้าํหน้าที�ดงักล่าว เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที�คณะกรรมการไดก้ําหนดไว ้

4) พจิารณาอนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร การกูห้รอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ หรอืการ
ชําระเงนิ หรอืการใช้จ่ายเพื�อธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทั เช่น การใช้จ่ายเพื�อการลงทุ

ดาํเนินการต่างๆ เป็นตน้ 
 

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

คา่ตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิาร 
บรษิทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็น

อตัราที�แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื�อที�จะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารที�มคีุณภาพไว ้โดยผูบ้รหิารที�ไดร้บัมอบหมาย
หน้าที�และความรบัผดิชอบเพิ�มขึ�นจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ�นในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบที�

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดใหใ้นกรณทีี�มกีรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูล
ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่รวมถงึการจดัใหฝ้า่ยจดัการไดม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ

แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ได้

เข้าร่วมการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืองค์กรอิสระอื�น ๆ เพื�อเสรมิสรา้งความรู้ และ

ะสทิธภิาพยิ�งขึ�น 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดย
อตัรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดยให้

ตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �น อาจจะไดร้บัเลอืก

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 

ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์เงื�อนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบรษิัท 

ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ซื�อสตัยส์ุจรติและ

กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิรวมทั �งนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกิ
ตามหลกั     ธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กาํหนดแผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน งบประมาณประจําปีงบทํา
การประจําปี ตลอดจนดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�งไดร้บัมอบหมาย

ทาํหน้าที�ดงักล่าว เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที�คณะกรรมการไดก้ําหนดไว ้

พจิารณาอนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร การกูห้รอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ หรอืการ
หรอืการใช้จ่ายเพื�อธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทั เช่น การใช้จ่ายเพื�อการลงทุน เพื�อขยายสาขา และเพื�อ

หน้า 13 

 

บรษิทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็น

อตัราที�แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื�อที�จะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารที�มคีุณภาพไว ้โดยผูบ้รหิารที�ไดร้บัมอบหมาย
ขึ�นในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบที�

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอกสารและขอ้มูล
ที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่รวมถงึการจดัใหฝ้า่ยจดัการไดม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ

บรหิาร และเลขานุการบรษิทั ได้

เข้าร่วมการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ตลาด
หรอืองค์กรอสิระอื�น ๆ เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้และ

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดย
กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดยให้

ตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งไปนั �น อาจจะไดร้บัเลอืก

ถุประสงค์เงื�อนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบรษิัท 

ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ซื�อสตัยส์ุจรติและ

กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิรวมทั �งนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที�ดี

กาํหนดแผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน งบประมาณประจําปีงบทํา
การประจําปี ตลอดจนดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�งไดร้บัมอบหมาย

ทาํหน้าที�ดงักล่าว เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที�คณะกรรมการไดก้ําหนดไว ้ 

พจิารณาอนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร การกูห้รอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ หรอืการ
น เพื�อขยายสาขา และเพื�อ



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 
 

5) พจิารณาแต่งตั �ง และกาํหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ
หรอืคณะกรรมการอื�นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื�อดแูลกจิการเฉพาะกจิดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั 

และดแูลระบบบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว้
6) ประเมนิผลงานของฝา่ยบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ การแต่งตั �งและถอดถอนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

เช่น ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูง
อื�นๆ รวมทั �งดแูลกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังานอย่างเหมาะสม

7) จดัใหบ้รษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื�อใหก้าร
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

8) ดาํเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบ
ใหม้รีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตลอดจนดูแลใหบ้รษิทัมกีาร
บรหิารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดี

9) กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�ครอบคลุม และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยง

การรายงาน และการตดิตามผลที�มปีระสทิธภิาพ
10) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัทํารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจาํปี
11) ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม มคีวามเสมอภาคเท่า

เทยีมกนั และมกีารรายงานขอ้มูลการดาํเนินงานที�สาํคญั และรายงานทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่าง
ถกูตอ้งและเป็นไปตามที�ขอ้กฎหมายกําหนด โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีใน

สญัญาที�ทํากับบรษิัทหรอืถือหุ้นเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในบริษัทหรื
กรรมการหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทั

หรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ีกรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทาํรายการในเรื�องนั �น
12) ดแูลใหม้กีระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่งใส เกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างบรษิทักบั

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งและเพยีงพอรวมทั �งมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง

สนิทรพัย ์การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุมตัิ

14) กรรมการอสิระและกรรมการ
นามผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น

ทั �งนี� คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบิตักิารอย่าง

หนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ดแ้ต่การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งต้น จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอื
การมอบอาํนาจช่วงที�ทําใหค้ณะกรรมการหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมั

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด หรอืมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ียกเวน้เป็นการขอมตริายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัไิวแ้ลว้  

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

พจิารณาแต่งตั �ง และกาํหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ
หรอืคณะกรรมการอื�นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื�อดแูลกิจการเฉพาะกจิดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั 

และดแูลระบบบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้
ประเมนิผลงานของฝา่ยบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ การแต่งตั �งและถอดถอนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

เช่น ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูง
จ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังานอย่างเหมาะสม 

จดัใหบ้รษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื�อใหก้าร
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

ดาํเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีี�เชื�อถอืได ้รวมทั �งดูแล
ใหม้รีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตลอดจนดูแลใหบ้รษิทัมกีาร
บรหิารจดัการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�ครอบคลุม และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยง

การรายงาน และการตดิตามผลที�มปีระสทิธภิาพ 
รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัทํารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจาํปี 
ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม มคีวามเสมอภาคเท่า

น และมกีารรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานที�สาํคญั และรายงานทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่าง
ถกูตอ้งและเป็นไปตามที�ขอ้กฎหมายกาํหนด โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีใน

ที�ทํากับบรษิัทหรอืถือหุ้นเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในบริษัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้ามี)ทั �งนี�สําหรบัรายการที�ทํากับ
กรรมการหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทั

กรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทาํรายการในเรื�องนั �น
หม้กีระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่งใส เกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างบรษิทักบั

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งและเพยีงพอรวมทั �งมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

หรือให้ความเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง

สนิทรพัย ์การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้

อสิระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มอีาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่าเป็นการลง
นามผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น

ทั �งนี� คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบิตักิารอย่าง

หนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ดแ้ต่การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งต้น จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอื
การมอบอาํนาจช่วงที�ทําใหค้ณะกรรมการหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอื

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด หรอืมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
ยกเวน้เป็นการขอมตริายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้

หน้า 14 

 

พจิารณาแต่งตั �ง และกาํหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืคณะกรรมการอื�นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื�อดแูลกจิการเฉพาะกจิดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั 

ประเมนิผลงานของฝา่ยบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ การแต่งตั �งและถอดถอนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

เช่น ประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูง

จดัใหบ้รษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื�อใหก้าร

บญัชทีี�เชื�อถอืได ้รวมทั �งดูแล
ใหม้รีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตลอดจนดูแลใหบ้รษิทัมกีาร

กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารความเสี�ยงที�ครอบคลุม และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัทํารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่

ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม มคีวามเสมอภาคเท่า

น และมกีารรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานที�สาํคญั และรายงานทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่าง
ถกูตอ้งและเป็นไปตามที�ขอ้กฎหมายกาํหนด โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีใน

ทั �งนี�สําหรบัรายการที�ทํากับ
กรรมการหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทั

กรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทาํรายการในเรื�องนั �นๆ 
หม้กีระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่งใส เกี�ยวกบัการทํารายการระหว่างบรษิทักบั

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

หรือให้ความเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง

ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด 
จากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ตรวจสอบจะไม่มอีาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่าเป็นการลง
นามผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

ทั �งนี� คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบิตักิารอย่าง

หนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ดแ้ต่การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งต้น จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอื
ตริายการที�ตนหรอื

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด หรอืมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
ยกเวน้เป็นการขอมตริายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

 

อาํนาจอนมุติัของคณะกรรมการบริษทั

1) อนุมตัแิผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน 

2) อนุมตังิบประมาณประจาํปีงบทาํการประจําปี

3) อนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร และการกู้หรอืการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิในวงเงนิกู้ที�

เกนิกวา่อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 

4) อนุมตัจิ้าง แต่งตั �ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและรองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร อนุมตัิ
แต่งตั �งเจา้หน้าที�บรหิารสายงาน รวมทั �งพจิารณาผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

5) อนุมตัโิครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิาร และคา่ตอบแทนอื�น ๆ 

6) อนุมตันิโยบายเกี�ยวกบัทรพัยส์นิถาวร
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 
ของบรษิทัซึ�งอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิ

ใหฝ้่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารที�

เหน็ว่าเกี�ยวขอ้งและจาํเป็น 

2) มอีาํนาจในการว่าจ้างที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระมาใหค้ําแนะนําหรอืขอ้คดิเหน็ไดใ้นกรณีจําเป็น 

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตามระเบยีบของบรษิทั

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอํานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตาม

รายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี�

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดย
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารที�รบัผดิช

ประจําปี  
2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน 

Audit) และระบบการบรหิารความเสี�ยง (
3) สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
 

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

มติัของคณะกรรมการบริษทั 

อนุมตัแิผนธุรกจิ โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร อาํนาจการบรหิารงาน  

อนุมตังิบประมาณประจาํปีงบทาํการประจําปี 

อนุมตัิการเปิดบญัชกีบัธนาคาร และการกู้หรอืการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิในวงเงนิกู้ที�

เกนิกวา่อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร  

อนุมตัจิ้าง แต่งตั �ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและรองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร อนุมตัิ
แต่งตั �งเจา้หน้าที�บรหิารสายงาน รวมทั �งพจิารณาผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

อนุมตัโิครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิาร และคา่ตอบแทนอื�น ๆ  

วกบัทรพัยส์นิถาวร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีเวน้แต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัซึ�งอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ 

ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิ

พนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารที�

มอีาํนาจในการว่าจ้างที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระมาใหค้าํแนะนําหรอืขอ้คดิเหน็ไดใ้นกรณีจําเป็น 

โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตามระเบยีบของบรษิทั 

กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอํานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตาม

ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที�และความ
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี�

รรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดย
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารที�รบัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและ

สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน 

(Risk Management) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หน้า 15 

 

อนุมตักิารเปิดบญัชกีบัธนาคาร และการกู้หรอืการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิในวงเงนิกู้ที�

อนุมตัจิ้าง แต่งตั �ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและรองประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร อนุมตัิ

ปีเวน้แต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระตามขอ้บงัคบั

ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิ

พนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารที�

มอีาํนาจในการว่าจ้างที�ปรกึษาภายนอกที�เป็นอสิระมาใหค้าํแนะนําหรอืขอ้คดิเหน็ไดใ้นกรณีจําเป็น 

กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอํานาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตาม

โดยมีขอบเขต หน้าที�และความ
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี� 

รรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ โดย
อบจดัทํารายงานทางการเงนิทั �งรายไตรมาสและ

ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

4) พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน  
5) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง และเลกิจ้างบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้า

ของบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและขออนุมตัิ
จากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทั �งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยปีละ 

6) พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั
กฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจ

วา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั
7) ระหวา่งการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอื

ซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหม้กีารแกไ้ขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงที

- รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

- การทุจรติ หรอืรายการที�ไม่ปกต ิหรอืการบกพร่องอย่างมนีัยสําคญัของระบบควบคุมภายในของ
บรษิทั 

- การฝ่าฝืนหรอืละเมิดกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรอืกิจกรรมดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

8) หากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสยัเกี�ยวโยงกบักรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�ง

มีความรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัิงานของบรษิัท และการละเมิดกฎหมาย เมื�อผู้สอบบญัชีได้รายงานเหตุการณ์
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องดําเนินการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบ
เพิ�มเตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบื�องตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แ
ผูส้อบบญัชภีายใน 30 วนันบัจากวนัที�ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชี

9) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิทั โดยให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี�

(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานงบการเงนิของบรษิทั
(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั

(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�

(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

 
 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

รณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง และเลกิจ้างบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชี

รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและขออนุมตัิ
รวมทั �งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยปีละ 

พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจ

วา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 
ระหวา่งการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี� 

ซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหม้กีารแกไ้ขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงที

รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ารทุจรติ หรอืรายการที�ไม่ปกต ิหรอืการบกพร่องอย่างมนีัยสําคญัของระบบควบคุมภายในของ

การฝ่าฝืนหรอืละเมดิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

การกาํกบัตลาดทุน รวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสยัเกี�ยวโยงกบักรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�ง

ารปฏิบตัิงานของบรษิัท และการละเมิดกฎหมาย เมื�อผู้สอบบญัชีได้รายงานเหตุการณ์
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องดําเนินการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบ
เพิ�มเตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบื�องตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แ

วนันบัจากวนัที�ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัช ี

จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั โดยให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี�

ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานงบการเงนิของบรษิทั
ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

หน้า 16 

 

รณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

ที�เป็นผูส้อบบญัชี

รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและขออนุมตัิ
รวมทั �งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 คร ั �ง 

หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจ

สงสยัในรายการหรอืกจิกรรมใดต่อไปนี� 

ซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหม้กีารแกไ้ขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ารทุจรติ หรอืรายการที�ไม่ปกต ิหรอืการบกพร่องอย่างมนีัยสําคญัของระบบควบคุมภายในของ

การฝ่าฝืนหรอืละเมดิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแก้ไขรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสยัเกี�ยวโยงกบักรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ�ง

ารปฏิบตัิงานของบริษัท และการละเมิดกฎหมาย เมื�อผู้สอบบญัชีได้รายงานเหตุการณ์
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องดําเนินการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบ
เพิ�มเตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบื�องตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิทั โดยให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี� 

ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานงบการเงนิของบรษิทั 

ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรว
บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ
รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

10) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี และนําเสนอต่อคณ
พจิารณาอนุมตั ิ

11) จดัใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 
ประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

12) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายตามที�เหน็สมควร

ทั �งนี� คณะกรรมการมอีาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดต้ามที�จาํเป็นหรอืเหน็สมควร 

3. คณะกรรมการบริหาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบรหิารมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 
ไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ไดอ้กี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าที� และความ
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี�

1) ดแูลจดัการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
2) กาํหนดแนวนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกจิ งบประมาณ และงบทําการประจําปีของบรษิทั เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
3) พจิารณากําหนดโครงสร้างองค์กรของบรษิัท 

คา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทั �งกาํหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิารและค่าตอบแทนอื�นๆ ของ
พนกังานบรษิทัก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

4)  พจิารณาอนุมตัเิงนิลงทนุ 
ประจําปีไดเ้ป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อปี และอนุมตัคิา่ใชจ้่ายที�เพิ�มจากงบทาํการประจาํปีไม่เกนิมลูคา่ 
ลา้นบาทและเมื�อมกีารอนุมตัดิงักล่าวแลว้ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบต่อไป  

5) พจิารณาอนุมตักิารขอกู้ยมืหรอืการขอสินเชื�อใดๆ ของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 

กรณทีี�เกนิวงเงนิที�กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบรหิารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป
6) พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตังิานต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการผลติและการจดัหาสนิคา้ นโยบายการ

ขายสนิคา้และโครงสรา้งราคา  และการเปิด
7) บรหิารความเสี�ยงของกจิกร

ความเสี�ยงรวมถงึการตดิตามและประเมนิความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
 

 
 

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎ

รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ
รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อ

จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั �งและรายงานผลการ

ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายตามที�เหน็สมควร 

คณะกรรมการมอีาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3ปีกรรมการบรหิารซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ไดอ้กี  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าที� และความ
รบัผดิชอบตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี� 

รหิารกจิการของบรษิทัตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
กาํหนดแนวนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกจิ งบประมาณ และงบทําการประจําปีของบรษิทั เพื�อเสนอให้

พจิารณากําหนดโครงสร้างองค์กรของบรษิัท (Organization Chart) อํานาจการบรหิารงาน 

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทั �งกาํหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิารและค่าตอบแทนอื�นๆ ของ
พนกังานบรษิทัก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

พจิารณาอนุมตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจาํปี หรอืเกนิกว่างบประมาณ
ลา้นบาทต่อปี และอนุมตัคิา่ใชจ้่ายที�เพิ�มจากงบทําการประจาํปีไม่เกนิมลูคา่ 

ลา้นบาทและเมื�อมกีารอนุมตัดิงักล่าวแลว้ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบต่อไป   
พจิารณาอนุมตักิารขอกู้ยมืหรอืการขอสินเชื�อใดๆ ของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 30ล้านบาทต่อปีใน

ที�เกนิวงเงนิที�กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบรหิารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป
พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตังิานต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการผลติและการจดัหาสนิคา้ นโยบายการ

ขายสนิคา้และโครงสรา้งราคา  และการเปิด/ปิดสาขาเป็นตน้ 
บรหิารความเสี�ยงของกจิกรรมการดําเนินงานต่างๆของบรษิทั โดยการกําหนดนโยบายการบรหิาร

ความเสี�ยงรวมถงึการตดิตามและประเมนิความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

หน้า 17 

 

มที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎ

รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

ะกรรมการบรษิทัเพื�อ

คร ั �งและรายงานผลการ

คณะกรรมการมอีาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หน้าที� และความ

รหิารกจิการของบรษิทัตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
กาํหนดแนวนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกจิ งบประมาณ และงบทําการประจําปีของบรษิทั เพื�อเสนอให้

อํานาจการบรหิารงาน 

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทั �งกาํหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน สวสัดกิารและค่าตอบแทนอื�นๆ ของ

นอกงบประมาณประจําปี หรอืเกนิกว่างบประมาณ
ลา้นบาทต่อปี และอนุมตัคิา่ใชจ้่ายที�เพิ�มจากงบทาํการประจาํปีไม่เกนิมลูคา่ 10

ล้านบาทต่อปีใน

ที�เกนิวงเงนิที�กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบรหิารนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป 
พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏบิตังิานต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายการผลติและการจดัหาสนิคา้ นโยบายการ

รมการดําเนินงานต่างๆของบรษิทั โดยการกําหนดนโยบายการบรหิาร



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

8) มีอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ และสั �งการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจที�ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� 

จากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
9) ตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทาง

บรหิารงานดา้นต่างๆ ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิ
10) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป

ทั �งนี� อํานาจของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม

ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกตทิั �วไปของบรษิทั ซึ�งการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอื
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ดงันั �น ในการคดัเลอืกกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท กรรมการที�ดํารงตําแหน่งในปจัจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื�อกําหนดตัวบุคคลที�มีความ

เหมาะสมทั �งดา้นประสบการณ์ ความรู ้
การสรรหากรรมการ จะใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทั �งในดา้นความรู ้ทกัษะ

วชิาชพี ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทัและ
จะตอ้งเป็นบุคคลที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งคณุสมบตัทิี�สาํคญัมดีงันี�

1) กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายแต่งตั �งกรรมการอสิระไม่น้อยกวา่ 
ไม่น้อยกวา่3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั 
ของผู้ที�จะมาทําหน้าที�เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการอสิระจะมคีณุวฒุกิารศึ
ทํางาน และความเหมาะสมอื�นๆ ประกอบกนั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปทั �งนี� หากมกีรรมการอสิระคนหนึ�งคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

แต่งตั �งกรรมการอสิระที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดข้างต้นเขา้มาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระที�เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระที�ตนแทน

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงันี�
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0ของจํานวนหุ้

บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท  ทั �งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนั �น ๆ ดว้ย 

 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

มีอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ และสั �งการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจที�ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการตามที�ไดร้บัการอนุมตัิ

ตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทาง

บรหิารงานดา้นต่างๆ ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ปฏบิตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

ทั �งนี� อํานาจของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม

ขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกตทิั �วไปของบรษิทั ซึ�งการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�

หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอื

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ดงันั �น ในการคดัเลอืกกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท กรรมการที�ดํารงตําแหน่งในปจัจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื�อกําหนดตัวบุคคลที�มีความ

 และความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร โดยเฉพาะในส่วนของ
การสรรหากรรมการ จะใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทั �งในดา้นความรู ้ทกัษะ

วชิาชพี ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทัและ
องเป็นบุคคลที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งคณุสมบตัทิี�สาํคญัมดีงันี� 

คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั �งกรรมการอิสระเข้าร่วมใน

คณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายแต่งตั �งกรรมการอสิระไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งคณะ แต่ตอ้ง

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั 
ของผู้ที�จะมาทําหน้าที�เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการอสิระจะมคีณุวฒุกิารศกึษา ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การ

ทํางาน และความเหมาะสมอื�นๆ ประกอบกนั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถอืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปทั �งนี� หากมกีรรมการอสิระคนหนึ�งคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

มคีุณสมบตัติามที�กําหนดข้างต้นเขา้มาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระที�เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระที�ตนแทน 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงันี� 
ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท  ทั �งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของ

หน้า 18 

 

มีอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการตัดสนิใจ และสั �งการ ภายใต้ขอบเขตอํานาจที�ได้รบั
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการตามที�ไดร้บัการอนุมตัิ

ตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทาง

ภาพและประสทิธผิล 

ทั �งนี� อํานาจของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจในการอนุมตัริายการใดที�ตนหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอาจมคีวาม

บรษิทัหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี 
หรอืรายการที�ไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกจิปกตทิั �วไปของบรษิทั ซึ�งการอนุมตัิรายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที�

หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื�อพจิารณาและอนุมตัติามที�ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอื

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ดงันั �น ในการคดัเลอืกกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท กรรมการที�ดํารงตําแหน่งในปจัจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื�อกําหนดตัวบุคคลที�มีความ

และความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร โดยเฉพาะในส่วนของ
การสรรหากรรมการ จะใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทั �งในดา้นความรู ้ทกัษะ

วชิาชพี ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ใหก้บับรษิทัและ
. 2535 และตาม

แต่งตั �งกรรมการอิสระเข้าร่วมใน

ของกรรมการทั �งคณะ แต่ตอ้ง

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัิ
ของผู้ที�จะมาทําหน้าที�เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
กษา ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การ

ทํางาน และความเหมาะสมอื�นๆ ประกอบกนั เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปทั �งนี� หากมกีรรมการอสิระคนหนึ�งคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

มคีุณสมบตัติามที�กําหนดข้างต้นเขา้มาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระที�เข้าเป็น

นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท  ทั �งนี�  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของ



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน พนกังาน ที�ป
อาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 
ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจคว
4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
กรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎ

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 
หุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชีพนั �นดว้ย  เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
แต่งตั �งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่
8.  ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั

ยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษา
ที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 

กจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย
9. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั

กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 
จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิ�นปี สําหรบัจดัทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

56-1) และรายงานประจําปีของบรษิทั  

2) กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

1. มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั �งเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการที�ดี
 

 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มบรหิารงาน พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้ ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่
รอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ�งมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่ง

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎ

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้

เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บั
แต่งตั �งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

นรายใหญ่ 
ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั

ยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษา
ที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบ

กจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั

สอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 
จะแจ้งพรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิ�นปี สําหรบัจดัทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั �งเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

หน้า 19 

 

รกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้ ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง

ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 
ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะ

ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั �งไม่
รอืผูม้อีํานาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมี

วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัสงักดั
ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่ง

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�

ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้

ปีก่อนวนัที�ไดร้บั

ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษา

ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบ

ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

สอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง โดย
จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรบัจดัทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 

มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบั



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และ
เพิ�มมลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3. มคีุณลกัษณะที�สนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกจิการ
บรษิทั ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์ 

อทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที� 

การเลอืกและแต่งตั �งกรรมการ

การแต่งตั �งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ทั �งนี� บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อ
รบัการแต่งตั �งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจําปี โดยเผยแพรผ่า่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

บรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ ดงันี�

- ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลอืกตั �งกรรมการดว้ยกนั

เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมหีน้าที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�งประธานกรรมการมอบห

- ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี�

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถอื
(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

ในกรณีที�เลือกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใด
ไม่ได ้

(3)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บักา

ลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด   

- ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม

โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม
 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหจ้บัสลาก

กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้
ออกจากตาํแหน่งไปนั �นอาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนับแต่วนัที�ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
บรษิทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยกไ็ด ้

- ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ

เลอืกบุคคลซึ�งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ดว้ย
 
 

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และ

ที�สนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกจิการ เพื�อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษิทั ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์ (Accountability, Care and Loyalty)

การเลอืกและแต่งตั �งกรรมการ   เป็นไปตามวธิกีารที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที�ไดร้บั

ตั �งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา

ทั �งนี� บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อ
มการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจําปี โดยเผยแพรผ่า่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

บรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั �งและถอดถอนกรรมการ ดงันี� 

ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลอืกตั �งกรรมการดว้ยกนั

เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมหีน้าที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี� 

ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถอื 
ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

ในกรณีที�เลอืกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใด

บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บักา

ลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด    

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหจ้บัสลาก

กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการผู้
ออกจากตาํแหน่งไปนั �นอาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนับแต่วนัที�ใบลา

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วย

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ

เลอืกบุคคลซึ�งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ดว้ย

หน้า 20 

 

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และ

เพื�อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
Accountability, Care and Loyalty) 

เป็นไปตามวธิกีารที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที�ไดร้บั

ตั �งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ มตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา

ทั �งนี� บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อ
มการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจําปี โดยเผยแพรผ่า่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

คน และกรรมการไม่น้อยกวา่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลอืกตั �งกรรมการดว้ยกนั

เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง

ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

ในกรณีที�เลอืกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใด

บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งใน

ลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �น ใหจ้บัสลาก

ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนับแต่วนัที�ใบลา

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ

เลอืกบุคคลซึ�งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ดว้ย 



นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ด(ีแก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่  2 เดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงั

เหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน 
มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องปร

กรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

- ในกรณทีี�กรรมการพน้จากตาํแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการใน

ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที� เวน้แต่ศาลจะ
คาํสั �งเป็นอยา่งอื�น ในกรณีที�คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั �งศาล

คณะกรรมการที�พน้จากตําแหน่ง ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่สบิสี�วนัก่อนวั
และโฆษณาคํากล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสามวนัตดิต่อกนั 

- ที�ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�
ไดไ้ม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

3) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
ท่าน เพื�อทาํหน้าที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และต้องไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้

และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดย
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�กําหนดว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
บญัชหีรอืการเงนิที�เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถื
หน้าที�อื�นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

4) ผู้บริหาร 

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที�

มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ 
 ประธานเจา้หน้าที�บรหิารไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตั �งบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัเขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ นอกจากนี�การแต่งตั �งหวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบ
เกี�ยวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคมุภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

 

ก้ไขตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2561) 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
เดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงั

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

ในกรณทีี�กรรมการพน้จากตาํแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการใน

ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที� เวน้แต่ศาลจะ
คาํสั �งเป็นอยา่งอื�น ในกรณทีี�คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั �งศาล 

คณะกรรมการที�พน้จากตําแหน่ง ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่สบิสี�วนัก่อนวั
และโฆษณาคํากล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น

ที�ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
ท่าน เพื�อทาํหน้าที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และต้องไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ัดสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดย
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�กําหนดว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของ

ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการ
บญัชหีรอืการเงินที�เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการทํา
หน้าที�อื�นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที�

มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ  
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตั �งบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัเขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ นอกจากนี�การแต่งตั �งหวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบ
เกี�ยวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคมุภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

หน้า 21 

 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
เดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงั

ะกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

ในกรณทีี�กรรมการพน้จากตาํแหน่งทั �งคณะ ใหค้ณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รกัษาการใน

ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าที�จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที� เวน้แต่ศาลจะมี

คณะกรรมการที�พน้จากตําแหน่ง ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่สบิสี�วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาคํากล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น

ที�ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นับรวมกนั

เป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 
ท่าน เพื�อทาํหน้าที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

และต้องไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท 
นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดย
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�กําหนดว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของ

ท่าน ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการ
อของงบการเงนิ รวมถงึการทํา

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร ทั �งนี� บรษิทัมนีโยบายที�จะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที�

ประธานเจา้หน้าที�บรหิารไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตั �งบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัเขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ นอกจากนี�การแต่งตั �งหวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  


