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หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance) หมำยถึง กำรท ำให้มัน่ใจไดว่้ำ ควำมตอ้งกำร เง่ือนไข และทำงเลือกของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บกำรประเมินเพื่อก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งกำร ให้บรรลุซ่ึงควำมสมดุลและเห็นชอบร่วมกนั มีก ำหนดทิศ
ทำงผำ่นกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรบรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อกำรตดัสินใจ และมีกำรเฝ้ำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และกำรปฏิบติั
ตำม เทียบกบัทิศทำงและวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้กำรตกลงร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัร่วมกนั 

 

โดยจดัระบบโครงสร้ำง และกระบวนกำรของควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคณะผูบ้ริหำร ฝ่ำยจดักำร พนกังำน ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงมัน่คง ย ัง่ยืนขององคก์ร และเพ่ิมมูลค่ำของกิจกำร
ให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยำว ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น และยึดถือ ปฏิบติัตำมหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

กำรก ำกบักิจกำรท่ีดีน้ี เพ่ือกลไกกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอยำ่งมัน่คง ย ัง่ยืน นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุน โดยค ำนึงถึงหลกักำรดงัน้ี  
 

SPIRIT 

S : 
Strengthen Board Effectiveness and 
Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control   

เสริมสร้ำงคณะบริหำรท่ีมีประสิทธิผล และดูแลให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 

P : People Management   สรรหำและพฒันำบคุลำกรท่ีมีประสิทธิผล 

I : Innovation  
สรรหำนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 

R : Responsibility and Accountability   
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี กำรตดัสินใจ ดว้ยขีด
ควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพ 

I : Integrity, Honestly and Fairness   
รักษำควำมน่ำเช่ือถือ ซ่ือสัตย ์ และด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรมแก่
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจกำร  

T : Transparency  
มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้และมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

1) ทุ่มสร้ำงในส่ิงท่ีดีท่ีสุด ภำยใต ้คติพจน์ “NOTHING IS IMPOSSIBLE” 

2) สร้ำง ผลงำนคุณภำพ 

3) สร้ำง องคก์รคุณภำพ 

4) สร้ำง บุคลำกรคุณภำพ 

5) สร้ำง ระบบคุณภำพ 

1.2 พนัธกิจ 

1) สร้ำงผลงำนดำ้นวิศวกรรมระบบและโครงสร้ำงอำคำรอยำ่งมีคุณภำพ 

2) สร้ำงควำมแขง็แกร่งขององคก์รและพนกังำน 

3) สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้เพื่อเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้ 

4) สร้ำงควำมเช่ือมนัและควำมมัง่คัง่ ให้ควำมร่มเยน็กบัทุกคนในองคก์รและผูมี้ส่วนร่วมอยำ่งย ัง่ยืน 

1.3 จริยธรรมทำงธุรกิจ 

กำรปฏิบติังำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และมีจริยธรรม ในกำรประกอบ
ธุรกิจ จึงไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณเพื่อให้ทุกคนใชเ้ป็นแนวทำง หรือเป็นกรอบในกำรปฏิบติังำน จรรยำบรรณท่ีจดัท ำขึ้นถือเป็น
หลกัฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืน โดยเป็นหลกัช้ีน ำกำรกระท ำของพนกังำนทั้งองคก์ร และวิถีทำงท่ีบริษทัด ำเนินธุรกิจ
โดยกำรสร้ำงค่ำนิยมให้พนกังำนยึดถือปฏิบติัจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั เพื่อเป็นกลไกช่วยให้น ำไปสู่เป้ำหมำยท่ีบริษทัฯ
ไดก้ ำหนดไวแ้ละเสริมสร้ำงช่ือเสียงภำพลกัษณ์ขององคก์ร  

จรรยำบรรณฉบบัน้ี เป็นแนวปฏิบติัเบ้ืองตน้ท่ีทุกคนพึงปฏิบติัตำม และจดัท ำขึ้นในสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
จึงไม่สำมำรถรองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคตไดทุ้กกรณี ทุกท่ำนควรศึกษำ และท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทแ้ละรักษำจรรยำบรรณ
ของจรรยำบรรณฉบบัน้ี  

 
1.4 ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำย 

จรรยำบรรณ หมำยถึง ควำมประพฤติท่ีดีท่ีก ำหนดขึ้นไวใ้ห้ถือปฎิบติั หรือจริยธรรมซ่ึงหมำยถึงกำรประพฤติปฏิบติัต่อผูอ้ืน่
ดว้ยควำมเป็นธรรม 

 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ หมำยถึง มำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบติัท่ีดีท่ีก ำหนดขึ้นเพ่ือให้กรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนยึดถือ

ปฏิบติั ซ่ึงจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จะตอ้งมีควำมชดัเจนเพียงพอ ท่ีป้องกนักำรประพฤติปฏิบติัในทำงท่ีผดิหรือท ำใหเ้ส่ือมเสีย และ
สะทอ้นให้เห็นถึงควำมตอ้งกำรขององคก์รท่ีตอ้งกำร ใหทุ้กคนปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบั ตำมนโยบำยและตำมคุณค่ำ
หลกัขององคก์ร นอกจำกน้ี จรรยำบรรณทำงธุรกิจตอ้งไดรั้บกำรทบทวน หรือปรับปรุงให้มีควำมทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
แนวทำงท่ีให้ยึดถือปฏิบติัดว้ยควำมสุจริตและเยี่ยงมืออำชีพ มีมำตรฐำนในระดบัสูงอยูเ่สมอ 
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บริษทัจะปฏิบติัและดูแลใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1) ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทำงกฎหมำยและทำง
จริยธรรม จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคลในชุมชน สังคม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2) ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั 
3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดีโดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ีดว้ย

ควำมระมดัระวงัดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

4) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล้่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีและกฎหมำย 

5) ให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และบริกำร 
6) เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
7) ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขตำ่งๆ กบัลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้ ตอ้งรีบแจง้

ให้ลูกคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 
 

1.5 กำรปฏบิัติตำมจรรยำบรรณ 

1) บริษทัซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึง บริษทัทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) ประสงคใ์ห้กรรมกำรและพนกังำน
ทุกคนรับผดิชอบในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ี ก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ซ่ึง
ครอบคลุมและค ำนึงถึงประเดน็ตำ่งๆ ดงัต่อไปน้ี 
• กำรโนม้นำ้ว กระตุน้และจูงใจให้กรรมกำรและพนกังำน ร่วมมือร่วมใจสร้ำงคุณค่ำให้แก่กนั 
• ควำมคำดหวงัและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกรรมกำรและพนกังำนรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงหมำยถึงผูมี้ส่วนได้

เสียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ท่ีส ำคญัในวงจรธุรกิจขององคก์ร อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น กรรมกำรผูบ้ริหำร 
และพนกังำน ลูกคำ้ และคู่คำ้ เจำ้หน้ีกำรคำ้คู่แข่งขนั ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• สร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำ สิทธิตำมกฎหมำยของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมคุม้ครอง 
• กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยควำมสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม 

2) กรณีมีปัญหำในกำรปฏิบติั หรือมีขอ้ควรปรับปรุง ควรรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบตำมล ำดบัขั้น 
 

1.6 แนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ 

1) บริษทัยึดถือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีใชก้บัธุรกิจกำรคำ้อย่ำงเคร่งครัดและถึงแมว่้ำกฎหมำยจะยอมท ำได ้แต่บริษทัจะ
ปฏิบติัในทำงท่ีซ่ือตรงและถูกตอ้งท่ีสุด 

2) บริษทัเช่ือมัน่ว่ำกำรประกอบธุรกิจอยำ่งซ่ือตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทำงกำรประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งและ
ยัง่ยืน และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคลในชุมชน สังคม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3) บริษทัจะเคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของชำติ 
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4) บริษทัจะบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือตรง รวมทั้งกำรบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง กำรเสนอและใชง้บประมำณอย่ำงชดัเจนและ
ประหยดั รวมถึงกำรประเมินโครงกำรลงทุนต่ำงๆ อย่ำงซ่ือตรง ถูกตอ้งโปร่งใสและมีหลกักำรปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำง
เป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
อยำ่งเคร่งครัด 

5) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล้่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ท่ีและกฎหมำย ให้ลกูคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบูรณ์ของ
สินคำ้และบริกำรเปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ต่ำงๆ กบัลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้ ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออก
ร่วมกนั 

6) บริษทัมุ่งหวงัควำมซ่ือตรงจำกพนกังำนทุกระดบัชั้น ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยของบริษทัหลกัเกณฑท์ำงบญัชี และ
กำรควบคุมภำยในอื่นๆ และหำกพนกังำนพบเห็นกำรละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบำยของบริษทัท่ีจะส่งผลให้เกิดกำร
ทุจริตและควำมเส่ือมเสียแก่บริษทัพนกังำนพึงแจง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบทนัที 
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ส่วนที่ 2 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี 

บริษทัมีนโยบำยกำรปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึง
ได้มีกำรก ำหนดหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีซ่ึงก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนักและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐำนะของเจำ้ของบริษทัและ
ในฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในกำรซ้ือ ขำยหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในกำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทั
อย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษทัสิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทัเช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นตน้ 
 

นอกเหนือจำกสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ขำ้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัจะจดัให้มีกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ภำยในส่ี (4) เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบบญัชีของแต่ละปี 
โดยจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบล่วงหนำ้ 7 
วนั ก่อนถึงวนัประชุม ส่วนกรณีวำระส ำคญันั้นจะจดัส่งขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบล่วงหนำ้สิบส่ี (14) วนั ก่อน
ถึงวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ยกตวัอย่ำงวำระส ำคญั เช่น วำระเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติักำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ำกดั (PP) ในรำคำต ่ำ กำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ให้กบักรรมกำรและพนกังำน (ESOP) กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส ำคญั และกำรเพิกถอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และลงประกำศ
หนงัสือพิมพแ์จง้วนัเชิญประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละ
วำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบไปดว้ย 
 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทั
ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยก่อนกำรประชุมบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งควำม
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถำมไดล่้วงหน้ำก่อนวนัประชุมผ่ำนอีเมลแ์อดแดรสของเลขำนุกำรบริษทัไดท่ี้ 
E-mail Address: 24secretary.c@gmail.com บริษทัมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย
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เลือกสถำนท่ีในกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงสะดวกแก่กำรเดินทำง รวมถึงวนัเวลำท่ีเหมำะสมและ
จดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ 

 
3) ในกำรประชุมบริษทัจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถำม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุม

ในประเด็นต่ำงๆ อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกัน ทั้งน้ี ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ี
เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมและให้ขอ้มูลรำยละเอียดในท่ีประชุม 

 

4) บริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ตอ่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในสิบส่ี (14) วนันบัแต่
วนัประชุมผูถื้อหุ้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรำยละเอียดกำร
ประชุมอยำ่งครบถว้นเหมำะสม 

 
2. กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำร รวมทั้งกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1) กำรแต่งตั้งกรรมกำร 
บริษทัจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำร

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมแนบประวติัโดยย่อและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของกรรมกำรแต่ละ
คนท่ีจะเสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
 
2) กำรถอดถอนกรรมกำร 

ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดและขอ้บงัคบัของบริษทัโดยตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3 ใน 4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึง ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
3) กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน โดยจะมีวำระ
กำรประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้ง น ำเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
รับทรำบเป็นประจ ำทุกปีดว้ย 
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3. สิทธิในกำรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี 
บริษทัก ำหนดให้กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งมีควำมเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจะแนบรำยละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอ
เขำ้รับกำรแต่งตั้ง ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีสังกดั ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชี ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
จ ำนวนปีท่ีผูส้อบบญัชีรำยนั้นเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั(กรณีเสนอแต่งตั้งรำยเดิม) และค่ำบริกำรของผูส้อบบญัชี และ/หรือ 
ค่ำบริกำรอื่น (ถำ้มี) ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำม
เหมำะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจำรณำอนุมติั 

 
4. สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไร 

บริษทัก ำหนดกำรจดัสรรส่วนแบ่งก ำไรให้ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง 

 
5. สิทธิในกำรได้รับข้อมูล ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและทันเวลำ 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นดว้ยควำมโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขำ้ถึงและไดรั้บขอ้มูล ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษทัท่ี
เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำและเท่ำเทียมกนั โดยสำมำรถติดต่อบริษทัหรือรับขอ้มูลผ่ำนช่องทำงติดต่อต่ำง ๆ 
อำทิ 

1) Email Address : 24secretary.c@gmail.com 
2) Website : www.24con-supply.com 
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หมวดท่ี 2 กำรปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัให้เกิดขึ้นกบัผูถื้อหุ้นทุกรำย ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีกำรก ำกบั
ดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บกำรปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนอยำ่งเท่ำเทียมกนั ดงัน้ี 

1) สิทธิในกำรมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขำ้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยใดไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคล

อื่น หรือกรรมกำรอิสระท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได ้โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบุรำยละเอียดครบถว้นพร้อมทั้งส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
หนงัสือเดินทำงหรือเอกสำรแสดงตนอื่นๆ ตำมท่ีก ำหนดกลบัมำยงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

3) สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมเพ่ิมเติม 
4) บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น

สำมัญประจ ำปี โดยบริษทัจะแจง้กฎเกณฑ์วิธีกำรให้ทรำบผ่ำนช่องทำงเว็ปไซด์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

5) สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
6) ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัโดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจำรณำเฉพำะ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด ดงัน้ี 
• มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
• มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตำมท่ีบริษทัก ำหนด 
• ตอ้งอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดยถือ

เป็นหนำ้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมกำรประชุมของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
• กรณีเสนอช่ือเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ผูถู้กเสนอช่ือตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน

บริษทัจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษทั 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือ คณะกรรมกำรอิสระจะเป็นผูพ้ิจำรณำคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติั
เหมำะสม เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำลงมติ ซ่ึงเอกสำรท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งแนบมำดว้ยในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัไดแ้ก่ (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัและ (2) ขอ้มูล
บุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลตอ้งลงนำมยินยอมและรับรอง (3) ส ำเนำใบหุ้นหรือ
หนังสือยืนยนักำรถือหุ้นจำกบริษทัหลกัทรัพย์/ตวัแทน และส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทัภำยในระยะเวลำท่ีบริษทั
ก ำหนดแต่หำกบุคคลดงักล่ำวไม่ถูกคดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
รับทรำบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีไม่คดัเลือกบุคคลดงักล่ำว โดยบริษทัจะแจง้กฎเกณฑ์วิธีกำรให้ทรำบผ่ำน
ช่องทำงเวป็ไซดข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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1) กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 
บริษทัมีนโยบำยจ ำกดักำรใชข้อ้มูลภำยในให้อยู่ในวงเฉพำะผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบักลำงถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง

ภำยในแผนกหรือบริษทัเท่ำนั้น ส ำหรับงบกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนบญัชีและกำรเงิน ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัอื่นจะใชเ้พื่อกำรปรึกษำหำรือกบับุคคลในระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป
เท่ำนั้น บริษทัมีบทลงโทษกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หำกมีกำรใช้ขอ้มูลภำยในท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนั้น 
บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรทุกคนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของ
ตนเองรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 

 
2) กำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

บริษัทมีนโยบำยไม่ให้พนักงำน ผูบ้ริหำรและผูท้รำบข้อมูลภำยในของผลกำรด ำเนินงำนท ำกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ีทรำบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณชนเรียบร้อยแลว้ และห้ำมน ำ
ขอ้มูลภำยในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำคำให้กบัหลกัทรัพย ์โดยเฉพำะกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินจะออกเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน และในช่วง 1 วนัหลงัจำกงบกำรเงินเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะชนแลว้ 

 
นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั

ของตนเองรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 และรับทรำบบทก ำหนดลงโทษตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ทั้งน้ีกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรจะตอ้งจดัส่งส ำเนำกำรรำยงำนดงักล่ำวแก่บริษทัในวนัเดียวกบัท่ีรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ซ่ึงก ำหนดให้แจง้
ภำยใน 3 วนัท ำกำร 
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หมวดท่ี 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำนและ
ผูบ้ริหำรของบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีว่ำ กำรสนบัสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษทัดงันั้นบริษทัจะ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแลเป็นอยำ่งดี  
 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คง
ให้แก่บริษทัตำมแนวทำง ดงัต่อไปน้ี 
1) ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น จึง

ก ำหนดให้พนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 
• ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบและเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
• ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี และมีกำรน ำเสนอ

รำยงำนสถำนภำพของบริษทัผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชีและรำยงำนอื่นๆ โดยสม ่ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทักำร
ประกำศทำงหนงัสือพิมพ ์หรือกำรส่งจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

• รำยงำนให้ผูถื้อหุ้นทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตของบริษทัทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยำ่งเพียงพอ 

• ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือ
ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัองคก์ร 

• ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 

2) พนักงำน : บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำนบริษทัซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำย่ิง บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยให้มี
กำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ โดยไดยึ้ดหลกั
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
• ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
• รักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
• กำรแต่งตั้งและโยกยำ้ย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนั้น 
• ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน อย่ำงสม ่ำเสมอ อำทิ กำรจดัอบรมสัมมนำ กำร

ฝึกอบรม และให้โอกำสอยำ่งทัว่ถึงกบัพนกังำนทุกคน 
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• ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมสภำพตลำด กำรแข่งขนัทำงธุรกิจลกัษณะของงำน ผลกำร
ปฏิบติังำน และควำมสำมำรถของบริษทัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำว 

• หลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน 
• ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบถึงนโยบำยและสวสัดิกำรที่พนกังำนพึงไดรั้บโดยมีคู่มือพนกังำนซ่ึงก ำหนดระเบียบ

ขอ้บงัคบักำรท ำงำน ประกนัสุขภำพแบบกลุ่ม กำรประกนัชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
• เปิดโอกำสให้พนกังำนเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์ก่ียวกบักำรท ำงำน และก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทุกฝ่ำย และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 
 

3) คู่แข่ง : บริษทัมุ่งด ำเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบควำมส ำเร็จอย่ำงย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นน ำในธุรกิจ ภำยใต้
กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมอยำ่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกักำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ดงัน้ี  
• ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
• ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม เพื่อผลประโยชน์

ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
• ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย หรือมุ่งท ำลำยช่ือเสียงแก่คู่แข่งทำงกำรคำ้ 
• ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่นหรือคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

 
4) คู่ค้ำ : บริษทัปฏิบติัต่อคู่คำ้ตำมกรอบกำรคำ้ท่ีสุจริต โดยยึดถือกำรปฏิบติัตำมสัญญำและค ำมัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คำ้อย่ำง

เคร่งครัด พร้อมทั้งคดัเลือกคู่คำ้ดว้ยควำมยุติธรรมภำยใตห้ลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้ของบริษทัเพ่ือ
ป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
 

5) ลูกค้ำ : บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลูกคำ้ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดงัน้ี 
• บริกำรลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ มีควำมกระตือรือร้น พร้อมให้บริกำรตอ้นรับดว้ยควำมจริงใจ เตม็ใจ ตั้งใจ และใส่

ใจ รวมทั้งบริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ 
• รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
• ให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้ทรำบเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร โดยไม่

มีกำรโฆษณำท่ีเกินควำมเป็นจริงอนัจะเป็นเหตุให้ลูกค้ำเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ หรือเง่ือนไขใดๆของสินคำ้
และบริกำรของบริษทั 

• ให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กบัลูกคำ้สูงสุด 
 

6) เจ้ำหนี้ : บริษทัยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลกักำรและวินัย เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถือให้กบัเจำ้หน้ี โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทับนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ี
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ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำ แกปั้ญหำท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนว
ทำงกำรปฏิบติัดงัน้ี  
• ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจำ้หน้ี 
• กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ำมีกำรเรียก หรือ รับ หรือ จ่ำย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดต่อ

เจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
• ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้

ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
7) ชุมชนและสังคม : บริษทัให้ควำมส ำคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่ำบริษทัเปรียบเสมือนเป็นส่วน

หน่ึงท่ีจะร่วมกำ้วเดินไปสู่กำรพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควำมยัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้ ำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสังคมอยำ่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดงัน้ี 

• มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจซึงค ำนึงถึงสภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยำ่งเคร่งครัด 

• มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยำ่งชดัเจน และยึดถือปฏิบติักนัภำยในองคก์ร 
• ส่งเสริมให้พนกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
• เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 
• ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่มี

คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชนและชุมชน 
• ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมควรแก่กรณี 
• ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวิตและทรัพยสิ์น 

อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกบัเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8) หน่วยงำนของรัฐ : บริษทัมุ่งปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของทำงรำชกำร ส่งเสริมกำรให้
ควำมร่วมมือและสนบัสนุนมำตรกำรของรัฐและเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ และค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่เป็นธรรม 
 
ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เหล่ำน้ีไดรั้บกำรดูแลอยำ่งดี 
 
นอกจำกน้ี บริษทั ยงัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับพนกังำนเพ่ือถือปฏิบติัดงัน้ี 
• พนกังำนพึงปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต อุตสำหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 
• พนกังำนพึงประพฤติปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษทัโดยเคร่งครัด 
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• พนกังำนพึงให้ควำมเคำรพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชำท่ีส่ังกำรโดยชอบ ตำมนโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

• พนกังำนพึงมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ ซ่ึง
จะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลอื่น และบริษทั 

• พนักงำนพึงเคำรพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มูลหรือเร่ืองรำวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ือง
เก่ียวกบักำรปฏิบติังำน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษวิ์จำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้ง
ต่อพนกังำนและต่อบริษทั 

• พนักงำนพึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัใดๆ ท่ีอำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในภำยหน้ำ  หำก
หลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัที 

• พนกังำนไม่ใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือประโยชน์จำกหนำ้ท่ีกำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก 
หรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

• พนกังำนพึงปฏิบติั ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำมเสมอภำค 
• พนกังำนพึงรักษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และองคก์รอยำ่งเคร่งครัด 
• พนกังำนพึงรำยงำนเร่ืองท่ีไดรั้บทรำบให้ผูบ้งัคบับญัชำโดยมิชกัชำ้  เม่ือเร่ืองท่ีรับทรำบอำจมีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
• พนักงำนพึงรักษำดูแลสิทธิประโยชน์  และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี 

ประหยดั มิให้ส้ินเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเส่ือมสลำยก่อนเวลำอนัสมควร 
 
บทก ำหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรและพนักงำน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัให้มีกำร
พิจำรณำตำมโครงสร้ำงกำรจดัองค์กรของบริษทัและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับกำรท ำงำน ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ำยงำนเป็นผู ้
พิจำรณำในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสูงและสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินควำมผิดพร้อมทั้ง
ระบุโทษตำมควำมเหมำะสม แต่หำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดควำมเสียหำยเป็นอยำ่งมำก 
ไม่อำจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้สังกดัได ้ก็ให้น ำเร่ืองเขำ้สู่ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเพื่อพิจำรณำหำขอ้สรุปและก ำหนดโทษต่อไป 

 
กำรก ำหนดโทษ 
1) ตกัเตือนดว้ยวำจำ 
2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3) ตดัค่ำจำ้ง 
4) พกังำน 
5) เลิกจำ้ง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย 
6) ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรำยงำนขอ้มูลทำง

กำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อ
หุ้น นกัลงทุน และสำธำรณชนผำ่นช่องทำงและส่ือต่ำงๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัคือ www.24con-supply.com 

 
ในส่วนของงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดมี้กำรจดัตั้งหน่วยงำนเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม ในเบ้ืองตน้ 

บริษทัได้มอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกับผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำน

ประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ี
เหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอในงบกำรเงิน ซ่ึง
ในกำรน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
หมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย

และภำพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งเป็นอิสระ โดยมีองคป์ระกอบตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

• คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทั้งหมด แต่
ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน  4 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน
สำม (3) คน 

• คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจ ำนวนส่ี (4) ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีเฉพำะ
เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำหรือรับทรำบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำท่ี
ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรแต่ละชุด 

• ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1 ใน 3) ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด หำกแบ่งให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ ำนวนใกลเ้คียงกบัจ ำนวนหน่ึงในสำม (1 ใน 
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3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งน้ีสำมำรถไดรั้บกำรเลือกตั้งให้กลบัเขำ้มำ
รับต ำแหน่งอีกได ้

• บริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทัให้ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชี กำรเงิน 
และธุรกิจแขนงอื่นอยำ่งหลำกหลำย เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียอื่นๆของบริษทันอกจำกน้ี ยงัครอบคลุมคุณสมบติัท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทักบั ผูบ้ริหำรอย่ำงชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดับ
นโยบำย ขณะท่ีผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด ดงันั้น
บริษทัจึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นบุคคลคนละคน โดยทั้งสองต ำแหน่งตอ้ง
ผำ่นกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีสุด 
 

ทั้งน้ี บริษทัมีเลขำนุกำรบริษทัซ่ึงท ำหน้ำท่ีให้กำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กฎระเบียบ จดักำรเร่ืองกำรประชุมกรรมกำร และคณะกรรมกำรท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรประชุมผูถื้อ
หุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งกำรจดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร
หรือผูบ้ริหำร และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด พร้อมทั้ง
จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท ำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น  

 
2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทกัษะและควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ และก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงใกลชิ้ด คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 
• นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรจะจดัให้มี
กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำให้เหมำะสมอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีละหน่ึง ( 1) 
คร้ัง ทั้งน้ี บริษทัจะถือปฏิบติัตำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

"เอกสารไม่ถูกควบคุมหากมกีารดาวน์โหลดและพมิพ์"



 คู่มือ 
ฉบบัท่ี : B 
รหสัเอกสำร : 24CS-MN-002 
คร้ังท่ีแกไ้ขเอกสำร : 00 

คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
วนัท่ีบงัคบัใช ้: 24 มีนำคม 2565 
หนำ้ : 22 จำก 82 

 

หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ก ำหนดทุกประกำร โดยจะ
เปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

 
• จรรยำบรรณธุรกิจ 

 บริษทัไดก้ ำหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งกำรปฏิบติั
ต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งกำรก ำหนดระบบติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ 
o จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของ
บริษทัอยำ่งย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง  รวมทั้งจะด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใส มีระบบบญัชี
ท่ีเช่ือถือได ้และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว  บริษทัจึงยึดถืออยำ่งเคร่งครัดตำมแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
- กำรเจริญเติบโตของบริษทัอยำ่งย ัง่ยืน 
➢ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม 
➢ บริหำรจดักำรบริษทัโดยน ำควำมรู้ และทกัษะกำรบริหำรมำประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถทุก

กรณี  รวมทั้งกำรตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ จะกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ 
➢ ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- กำรเปิดเผยขอ้มูล 
➢ รำยงำนสถำนภำพและแนวโน้มในอนำคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนัสม ่ำเสมอและ

ครบถว้นตำมควำมเป็นจริง 
➢ ไม่แสวงหำประโยชน์ให้กบัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สำธำรณะ 
➢ ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัต่อบุคคลภำยนอก ซ่ึงอำจจะน ำมำซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 

o จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้และประชำชน 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำและประชำชนว่ำจะได้รับ

ผลิตภณัฑ์ และบริกำรท่ีดี  มีคุณภำพในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม รวมทั้งรักษำสัมพนัธภำพท่ีดีให้ย ัง่ยืน โดยมีกำร
ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
- มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ  ให้ได้รับผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีดี มี

คุณภำพ ในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม  โดยยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
- เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอย่ำงครบถว้น  ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง  รวมทั้งรักษำสัมพนัธภำพท่ีดีให้ย ัง่ยืน 
- ให้กำรรับประกนัสินคำ้และบริกำรภำยใตเ้ง่ือนไขเวลำท่ีเหมำะสม 
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- จดัท ำระบบเพื่อให้ลูกคำ้และประชำชนสำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร และด ำเนินกำรอยำ่งดี
ท่ีสุดเพื่อให้ลูกคำ้และประชำชนไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว 

- ไม่คำ้ก ำไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำรในชนิดหรือประเภทเดียวกนัและไม่
ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ 

- ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้และประชำชนอยำ่งเคร่งครัด หำกไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้
ให้ลูกคำ้และประชำชนทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำและหำแนวทำงแกไ้ข 

- รักษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจริงจงัและสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำขอ้มูลมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

o จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้  คู่แข่งทำงกำรคำ้ และเจำ้หน้ีกำรคำ้ 
บริษทัค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้ โดยคู่

คำ้ของบริษทัฯพึงปฏิบติัตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆ  อย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นกำรแข่งขนั บริษทัจะยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี และบริษทัจะยึดถือแนวทำงกำรปฏิบติั
ท่ีดี  และเป็นธรรมในกำรกูยื้มเงินจำกเจำ้หน้ีและกำรช ำระคืน  ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว  บริษทั
จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
- ควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ 
➢ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 
➢ ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ  ท่ีมีต่อคู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด 
➢ กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำ  โดยใชห้ลกัของควำมสมเหตุสมผล 
- ควำมสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
➢ ประพฤติปฏิบติัตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
➢ ไม่พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง 

- ควำมสัมพนัธ์กบัเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้ 
➢ รักษำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้งในแง่กำรช ำระคืน กำรดูแลหลกัทรัพยค์  ้ำ

ประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ  รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ำกกำรกูยื้มเงินไปในทำงท่ีขดักบัวตัถุประสงค์
ในขอ้ตกลงท่ีท ำกบัผูใ้ห้กูย้ืมเงิน 

➢ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัแก่เจำ้หน้ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์
➢ รำยงำนเจ้ำหน้ีล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพนัในสัญญำและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข

ปัญหำดงักล่ำว 
o จรรยำบรรณว่ำดว้ยกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี 
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บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยหน่ึงสู่ควำมส ำเร็จ  จึงมุ่งมั่นในกำรพฒันำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและ
บรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม  เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้พนักงำนบริษทัมีกำรก ำหนด
แนวทำงปฏิบติัไวด้งัน้ี 
- ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังำน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรือเงินโบนสั 
- ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
- กำรแต่งตั้งและโยกยำ้ย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอภำค สุจริตใจ 

และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรกระท ำ/กำรปฏิบัติตนของ
พนกังำนนั้นๆ 

- ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ  กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำส
พนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 

- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
- ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
- บริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำร

งำนของพนกังำน 
o จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัตระหนกัและห่วงใยถึงควำมปลอดภยัของสังคมและคุณภำพชีวิตของประชำชนรวมถึงให้ควำมส ำคญั
ในเร่ืองกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ และส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยก ำหนดแนวทำง
ปฏิบติัไวด้งัน้ี 
- บริษทัจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำย

ของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวิตของประชำชนนอ้ยท่ีสุด 
- คืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคสั์งคมและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ 
- ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดบั

อยำ่งต่อเน่ือง 
- ให้ควำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้ท่ีมีเจตจ ำนงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 
- บริษทัถือเป็นนโยบำยหลกัในกำรอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
- ปฏิบติัและให้ควำมร่วมมือในกำรควบคุมให้มีกำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล 
- บริษทัถือเป็นหน้ำท่ีและเป็นนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดย

มุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งสนับสนุน
กำรศึกษำแก่เยำวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกำสให้เป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็พึ่งพำตนเองได ้
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- บริษทัยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลำกรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญทั้งน้ี 
บริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มแก่นักกำรเมืองใดๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ของนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองนั้นๆ 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้กำรประกำศและแจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้มี
กำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำว 

 
3) กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่ำนั้น และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึง
ควำมสัมพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมติัใน
ธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และถือเป็นกำรปฏิบติัท่ีอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งจะมีกำร
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

 
4) ระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดับปฏิบติังำน และเพ่ือให้เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษทัจึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล 

 
5) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัไดมี้กำรท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
แกไ้ขกำรปฏิบติังำนและเพื่อบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำน มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

 

6) รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูมี้หน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และผูส้อบบัญชีมำ

ประชุมร่วมกนั เพื่อน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส 
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คณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัรวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัและกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้งขอ้มูลทำง
กำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน มีกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เทจ็จริงอยำ่งครบถว้น และสม ่ำเสมอ 

 
7) กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุกสำม (3) เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำม
ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดและแจง้วำระกำรประชุมพร้อมรำยละเอียดประกอบให้คณะกรรมกำรทรำบและพิจำรณำ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมทุกคร้ังตำมขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอก่อนกำร
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน โดยมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรอง
แลว้เพื่อใชใ้นกำรอำ้งอิงและสำมำรถตรวจสอบได ้

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูก้  ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำร
ประชุมได ้

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง
ควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อรับทรำบรำยละเอียดขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐำนะผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมทั้งจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ถือมติของเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำรหน่ึงคนมีเสียง
หน่ึงเสียง กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น กรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

 
8) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัเป็นหลกั และควำมสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละคน  

บริษทัใชค้วำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำท่ีแขง่ขนั
ได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อท่ีจะดูแลและรักษำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณภำพไว ้ผูบ้ริหำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น ส ำหรับกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร และผูบ้ริหำร จะสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร
แต่ละคน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมท่ีเป็นตวั
เงิน ให้แก่ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร รวมถึงผูบ้ริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำน
ตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผู ้จัดกำร ทั้ งน้ีส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
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คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะน ำเขำ้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อขออนุมติัทุกปี 

 

9) กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั เป็นต้น เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดั
ให้มีเอกสำรและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รวมถึงกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัให้แก่กรรมกำรใหม่ 

 

10) กำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดหลักธรร

มำภิบำล ควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่ำ นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บสำรสนเทศท่ี
เช่ือถือไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้ ำหนดระเบียบกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในและระเบียบกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยข์องกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ให้สอดคล้องกับกฎหมำยท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเน้นควำม
โปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภำยในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรู้จำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
บริษัทท่ีมีสำระส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัอนัน ำมำซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น  

• กรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ตำม
หลกัเกณฑข์องกฎหมำย และจ ำกดักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลำท่ีก ำหนด 

• บริษทัมีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัให้สำธำรณชนทรำบโดยทนัทีและ
อย่ำงทัว่ถึง โดยผ่ำนส่ือและวิธีกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทั รวมถึงผ่ำนส่ืออื่นๆ ของบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่ำขอ้มูลข่ำวสำรไดเ้ขำ้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่ำงทนัท่วงที
และเท่ำเทียมกนั 

 
11) กำรส่ือสำรกบัคณะกรรมกำร 

บริษทัจดัให้มีช่องทำงส ำหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรติดต่อส่ือสำรกบัคณะกรรมกำร โดยสำมำรถส่งจดหมำยส่ือสำร 
แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มำยงับริษทั เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท่ีก ำหนด 

 
12) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเท่ำกบัอตัรำหน่ึงในสำม (1 ใน 3) ของ
กรรมกำรทั้งหมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได ้ให้ออกจ ำนวน
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ใกลเ้คียงกบัหน่ึงในสำม (1 ใน 3) ของกรรมกำรทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง 
ให้กรรมกำรจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสำมให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
ทั้งน้ีกรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

 
ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคล

หน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซ่ึงเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 
• กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกินสำม (3) ปี กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระมี

สิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขำ้มำใหม่ได ้ทั้งน้ีส ำหรับผูท่ี้ไดด้ ำรงต ำแหน่งมำแลว้เป็นระยะเวลำเกำ้ (9) ปี หรือสำม (3) 
วำระติดต่อกนั คณะกรรมกำรบริษทัจะทบทวนควำมเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงของกรรมกำรผูน้ั้นเป็นประจ ำทุกๆ ปี 

• กรรมกำรตรวจสอบคนใดประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระตอ้งย่ืนหนงัสือลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั
โดยกำรลำออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกมำถึงท่ีบริษทัเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืน
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก โดยให้ด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซ่ึง
ตัวแทนคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบให้ครบถว้นภำยในเกำ้สิบ (90) วนั นับแต่วนัท่ี
กรรมกำรตรวจสอบคนนั้นลำออก 

 
ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกขำดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งห้ำม

ตำมกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำกต ำแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี 
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ส่วนที่ 3 กฎบัตรคณะกรรมกำร 
3.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท 
วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีต่อผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนติดตำม
ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำร ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยของบริษทั ภำยใตก้รอบนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย 

2) คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และ/หรือ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรอิสระ
โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และไม่น้อยกว่ำ3 คน คุณสมบติัของกรรมกำร
อิสระเป็นไปตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

3) คณะกรรมกำรบริษทั เลือกบุคคลหน่ึงเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริษทั จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได ้

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 
• ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึงหุ้นเท่ำกบัหน่ึงเสียง 
• ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ เพื่อเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
• บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 
 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
1) กรรมกำรบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 

2535 (และตำมท่ีได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำม
ไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศ
ก ำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์   
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2) เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติักำรท ำงำนท่ีดี และมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีให้แก่บริษทัอยำ่งเตม็ท่ี 

3) มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ หรือดำ้นกำรเงิน บญัชี หรือดำ้นอื่น  ๆท่ีคณะกรรมกำรเห็นควร 
4) สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย 
5) กรรมกำรบริษทัไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัหรือเขำ้

เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัไม่ว่ำจะท ำ
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง    

6) กรรมกำรบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรือถือหุ้น หุ้นกู ้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

7) คุณสมบติัอ่ืนท่ีอำจก ำหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลงั  
 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั
และให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงขอ้บงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ให้เป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2) มีหน้ำท่ีก ำหนดวิสัยทศัน์ นโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ  งบประมำณประจ ำปี  โดยสนบัสนุนกำรน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้แก่กิจกำร รวมทั้งก ำกับดูแลดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัและก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนดไว ้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และกำรเติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยืน 

3) ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและงบประมำณท่ี
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4) รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
สำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

5) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
6) รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำร โดยให้มีควำมตั้งใจและระมัดระวงั ในกำร

ปฏิบติังำน 
7) ก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด

เป้ำหมำยในกำรปฏิบติังำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 
8) ก ำกบัดูแลให้มีกำรด ำเนินธุรกิจ และปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม 
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9) ก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
10) พิจำรณำตดัสินในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร กำร

ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรำยกำรอื่นใดท่ีกฎหมำยก ำหนด 
11) ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมติัในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนของบริษทัให้คณะ

หรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท ำเป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และให้
มีกำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

12) จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

13) จัดให้มีกำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทซ่ึงผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมติั 

14) รักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมี
ประสิทธิผล และควบคุมให้มีกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจดัท ำรำยงำนต่ำงๆ ให้ถูกตอ้งครบถว้นและ
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งตรวจสอบ
บญัชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษทัและมีหนำ้ท่ีก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ข 

16) พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

17) จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
18) ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจำรณำค่ำสอบบญัชีประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอต่อผูถื้อหุ้นในกำร

พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง 
19) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจด
ทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20) มีอ ำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรือแนะน ำให้อนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

21) ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎบตัรท่ีก ำหนดไว ้
22) มีอ ำนำจพิจำรณำและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ ำเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทัหรือท่ีเห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของ

บริษทั 
23) ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และกลไกท่ีจะช่วยให้บริษทั

สำมำรถกอบกูฐ้ำนะทำงกำรด ำเนินงำนในกรณีท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงิน ตลอดจนดูแลให้พนกังำนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงินและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
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24) พิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมควำมเหมำะสม 
25) ก ำกับดูแลให้บริษทัจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำร

ผูจ้ดักำรหรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยตอ้งด ำเนินกำรให้กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นระยะ อยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง  

26) มอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหน่ึงคนใดหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทนคณะกรรมกำร
บริษทัทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีอ ำนำจอนุมติัรำยกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้” ให้มีควำมควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง) มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย  (ถำ้มี) เวน้แต่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมท่ี
เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำส่ัง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
นอกจำกน้ี เร่ืองดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน  
• เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
• กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
• นอกจำกน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมรับเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
- กำรรับซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอื่นหรือบริษทัเอกชนอื่นมำเป็นของบริษทั 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่
ก ำไรขำดทุนกนั 

- กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
- กำรออกหุ้นใหม่เพ่ือช ำระแก่เจำ้หน้ีของบริษทัตำมโครงกำรแปลงหน้ีเป็นทุน 
- กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู ้กำรควบรวม หรือเลิกบริษทั 
- เร่ืองอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมกำรซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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27) คณะกรรมกำรตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวม 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

 
กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษทัให้กระท ำโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ำกบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2) ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละหลำยๆ 

คน ตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีตำม
ขอ้ 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพ่ือให้ผูใ้ดมำกน้อยตำม มำตรำ 70 วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได ้(ลงคะแนนแบบ 
NON-CUMULATIVE VOTING เท่ำนั้น)  

3) ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใชเ้สียงขำ้งมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ผูเ้ป็นประธำนท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

4) เม่ือกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทักำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั
กรรมกำรบริษทัซ่ึงลำออกดงักล่ำว จะแจง้กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยก็ได ้

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรบริษทัออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบริษทัไม่สำมำรถแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัจ ำนวน 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรเลือกตั้งใหม่อีกได ้
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

2) ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ และยงัคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ 
2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัก ำหนดตั้ง
กรรมกำรบริษทัแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครำวถดัไป บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทั
ดงักล่ำว จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรบริษทัท่ีตนแทน  

3) กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งน้ี นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว 
กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
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• ตำย 
• ลำออก 
• ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
• ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออก 
• ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
หุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

1) คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และ
ควรจดัให้มีกำรประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 6 คร้ังต่อปี และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่ไดมี้กำรประชุมทุกเดือน คณะกรรมกำร
ควรก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบในเดือนท่ีบริษทัไม่ไดมี้กำร
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัควบคุมและดูแลกำรปฏิบติัวำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและทนั
กำรณ์ โดยในกำรประชุม กรรมกำรตอ้งแสดงควำมเห็น และใชดุ้ลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรควรเขำ้ประชุมทุก
คร้ัง นอกเหนือจำกมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ บริษทัตอ้งรำยงำน
จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

2) ให้ประธำนกรรมกำร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนั เวลำและสถำนท่ีในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงสถำนท่ีท่ีประชุมนั้นอำจก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืนนอกเหนือไปจำกทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำน
ใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หรือสถำนท่ีอื่นใดตำมท่ีเห็นสมควร โดยท่ีเป็นไปตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของ
บริษทัหำกประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรมิไดก้ ำหนดสถำนท่ีท่ีประชุม ให้ใชส้ถำน
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัเป็นสถำนท่ีประชุม 

3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร จะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่
กรรมกำรทุกคน เพื่อให้ทรำบถึง วนัเวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุม โดยจดัส่งเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อน
วนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น หรือ
ก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได ้และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูร้วบรวมเอกสำรประกอบกำร
ประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และเอกสำรดงักล่ำวตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอ
ตอ่กำรตดัสินใจและใชดุ้ลยพินิจอยำ่งเป็นอิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึก
ประเด็นในกำรประชุม เพ่ือจดัท ำเป็นรำยงำนกำรประชุมซ่ึงตอ้งมีเน้ือหำสำระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภำยใน 14 วนั 
นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัลงนำม และจะตอ้งจดัให้มีระบบกำรจดัเก็บท่ีดี 
สะดวกต่อกำรคน้หำและรักษำควำมลบัไดดี้ 
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4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึง
ครบเป็นองคป์ระชุม และให้ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีท่ีประธำน
กรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็น
ประธำนท่ีประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 

5) กรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
6) กำรวินิจฉัยช้ีขำดในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ถือเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม โดย

กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในกำรลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด อยำ่งไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ย ให้ระบุ
ไวใ้นรำยงำนกำรประชุม  

7) คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน 
นกักฎหมำย หรือพนกังำนของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) ให้เขำ้ร่วมประชุม หำรือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้
ซกัถำมได ้

8) ทั้งน้ี ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

 

3.2 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั

สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้งตำมระเบียบกำรปฏิบติังำนท่ีดี กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัมีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแล
กิจกำรอยำ่งรอบคอบ มีควำมยติุธรรม โปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) คน และมีคุณสมบติัตำม พ.ร.บ.

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) กรรมกำรตรวจสอบมีทกัษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 
คน ตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงิน  
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3) ให้คณะกรรมกำรของบริษทัหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนเป็นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และอำจแต่งตั้ งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบักำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบนัทึก
รำยงำนกำรประชุม 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษทัและไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
2) มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ 

รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

4) กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัทั้งน้ีนบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือของผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย (ถำ้มี) 

• ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
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กำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูยื้ม ค ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท ำให้บริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทขึ้นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ี
ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นบัรวม
ภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่
เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำร
ทำงวิชำชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

• ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
• กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบติัขำ้งตน้อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมโดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

• เป็นผูท่ี้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยได้
อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

• เป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
• สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ โดย

กำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปี และรำยไตรมำส 
2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบ

ทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคญั พร้อมทั้งน ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแกไ้ข
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษทัโดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และ
ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

3) สอบทำนกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคบั และ/หรือ
ระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4) พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระท ำหน้ำท่ีผูส้อบบญัชี เพ่ือให้ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชี 
ระบบควบคุม และงบกำรเงินของบริษทัโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรคดัเลือก 
ประเมินผล เสนอค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี หรือกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอื่นใด รวมถึง
สอบทำน หรือให้ควำมเช่ือมัน่บริษทัของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

5) ผูต้รวจสอบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีแต่ละแห่งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรอนุมติัเง่ือนไขและค่ำบริกำรเบ้ืองตน้ส ำหรับบริกำรดำ้นกำรตรวจสอบและบริกำรอ่ืนท่ีเสนอ
โดยผูต้รวจสอบบญัชี  

6) ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ค  ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อเสนอต่อผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่ำบริกำรตรวจสอบบญัชี 

7) ประชุมหำรือร่วมกบัผูบ้ริหำรและผูต้รวจสอบบญัชีตำมควำมเหมำะสม เก่ียวกบัปัญหำและขอ้จ ำกดัในกำรตรวจสอบ 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรต่อปัญหำหรือขอ้จ ำกดันั้นๆ และนโยบำยกำรบริหำรและกำรประเมินควำมเส่ียง
ของบริษทัรวมถึงควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีส ำคญัและมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรควบคุมและลดควำมเส่ียงดงักล่ำว 
นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัต้องด ำเนินกำรแก้ไขควำมขดัแยง้ใดๆ ระหว่ำงผูบ้ริหำรกับผูส้อบบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

8) ส่งเสริมและสร้ำงควำมมัน่ใจเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งหำรือกบัผูส้อบ
บญัชีเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและบริษทัรวมถึงควำมสัมพนัธ์ใดๆ หรือบริกำรใดๆ ระหว่ำงผูส้อบบญัชี
กบับริษทัตลอดจนควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดท่ีอำจส่งผลกระทบต่อควำมเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี 

9) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัมำตรฐำนกำรบญัชี และนโยบำยบญัชี และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัเก่ียวกบั
มำตรฐำนบญัชี หลกักำร หรือแนวทำงปฏิบติั รวมถึงกำรตดัสินใจทำงบญัชีท่ีส ำคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อรำยงำนทำง
กำรเงินของบริษทัซ่ึงรวมถึงทำงเลือก ควำมสมเหตุสมผล และผลของกำรตดัสินใจดงักล่ำว 
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10) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหม ำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

11) สอบทำนและอนุมัติหรือให้สัตยำบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่ำงบริษทักับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูก
ก ำหนดให้เปิดเผยขอ้มูลตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

12) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินผลงำนของเจำ้หน้ำท่ีหรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

13) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
14) สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
15) รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
16) สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของกิจกำร

ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต 
17) ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำร  ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน

ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็น 
18) ให้มีอ ำนำจว่ำจำ้งท่ีปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอก ตำมระเบียบของบริษทัมำใหค้วำมเห็นหรือให้ค  ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 
19) จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัซ่ึง

รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
• จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
• ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร (Charter)  
• รำยกำรอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
20) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 

21) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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22) ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัเช่น รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริต 
หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำก
คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

23) ดูแลให้บริษทัมีช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียนต่ำงต่ำงๆ เก่ียวกบัรำยงำนในงบกำรเงินท่ีไม่เหมำะสมหรือ
ประเด็นอ่ืน โดยท ำให้ผูแ้จง้เบำะแสมั่นใจว่ำ มีกระบวนกำรสอบทำนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมท่ี
เหมำะสม 

24) ในกรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกท่ีปรึกษำภำยนอก หรือ ผูเ้ช่ียวชำญทำงวิชำชีพ
เก่ียวกบักำรปฏิบติังำนตรวจสอบ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมระเบียบของบริษทั 

25) ปฏิบติังำนอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำม

วำระ อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีกได ้ทั้งน้ี นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบจะ
พน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

• ตำย 
• ลำออก 
• ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรน้ี หรือตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
• พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
• ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษทัลงมติให้พน้จำกต ำแหน่ง 
• ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทัโดยควรแจง้เป็นหนงัสือ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษทัจะแจ้งเร่ืองกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้
จำกต ำแหน่งตอ้งรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับ
หนำ้ท่ี 
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3) ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมี
จ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดโดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียง
วำระท่ียงัคงเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในและเร่ืองอื่น ๆ หรือในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรจะมีกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงตอ้งพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ำมแต่จะเห็นสมควร  

2) ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือเลขำนุกำรคณะกรรมตรวจสอบ
โดยค ำส่ังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรตรวจสอบก่อนวนัประชุมอยำ่งนอ้ย 
7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได ้

3) องค์ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณี
พิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสหรือประจ ำปี ตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงินเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 

4) กรณีท่ีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบติดภำรกิจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ให้กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงมำประชุม
เลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม  

5) กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
6) กำรวินิจฉัยช้ีขำดในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม โดยกรรมกำรคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในกำรลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้ง
มติเห็นดว้ยให้น ำเสนอเป็นควำมเห็นแยง้ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

7) คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน นกั
กฎหมำย หรือพนกังำนของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) ให้เขำ้ร่วมประชุม หำรือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้
ซกัถำมได ้

8) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในครำวถดัไปเพื่อ
ทรำบทุกคร้ัง 

9) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
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กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
1) ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 

• รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
• ขอ้สงสัย หรือขอ้สันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคมุ

ภำยใน  
• กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใด ๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำร
ปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำว
โดยตรงต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยห์รือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

 

3.3 กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิดชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัรวมทั้งสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผู ้

บริหำรงำนหน่ึง (1) คน และกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรอิสระสอง (2) คน รวมกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ร่วมกันเป็น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทั้งน้ี ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน อำจไดรั้บกำรแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และควรเป็นกรรมกำรอิสระ  

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และ
บนัทึกรำยงำนกำรประชุม 
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คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1) ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2) มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษทัดำ้นกฎหมำย และดำ้นอื่นๆ  
3) มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่คง กลำ้แสดงควำมเห็นท่ีแตกต่ำง  และมีควำมเป็นอิสระ 
4) สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหนำ้ท่ี 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
1) ด้ำนกำรสรรหำ 

• ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

• พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดย่อยท่ี
ครบวำระ และ/หรือมีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม แลว้แต่กรณี 

• พิจำรณำสรรหำ และคดัเลือกผูบ้ริหำรของบริษทัโดยเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

• ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีของบริษทัทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแกไ้ขนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำ 

• จดัท ำ ทบทวน และสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดงำนและควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสมส ำหรับ
ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

• ปฏิบติักำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 
2) ด้ำนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน  

• จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทักรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำร
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

• ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
รำยบุคคลโดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั 

• พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร 
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• รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัและมีหนำ้ท่ีให้ค  ำช้ีแจง ตอบค ำถำมเร่ืองค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำร
ชุดยอ่ย และผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• รำยงำนนโยบำย หลกักำร เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทั 

• ปฏิบติักำรอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย โดยฝ่ำยบริหำร 
และหน่วยงำนต่ำงๆ ต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนให้บรรลุ
ตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 

3) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

•  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกินสำม (3) ปี และเม่ือครบวำระด ำรงต ำแหน่ง
อำจไดรั้บกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ไดต้ำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

•  เม่ือกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุท่ีกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ และมีผลท ำให้จ ำนวนสมำชิกน้อยจนไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำท่ีได ้คณะกรรมกำรบริษทัจะแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทดแทนให้ครบถว้นภำยใน
สำม (3) เดือนนับแต่วันท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำ รปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท่ีเขำ้มำแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเดิม นอกจำกกรณีออกตำมวำระ จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ี
เหลืออยูข่องกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีตนเขำ้มำแทน   

•  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

- ครบก ำหนดตำมวำระ 

- ตำย 

- ลำออก 

- พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั 

- ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัลงมติให้พน้จำกต ำแหน่ง 

• กำรลำออกของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้ยื่นหนงัสือลำออกต่อคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้
อยำ่งนอ้ยหน่ึง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทน
บุคคลท่ีลำออก  
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4) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

•  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  สำมำรถก ำหนดจ ำนวนคร้ังของกำรประชุมได้ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยได ้โดยตอ้งไม่นอ้ยกว่ำปีละหน่ึง (1) คร้ัง  

•  ในกำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน หรือเลขำนุกำรคณะกรรมสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยค ำส่ังประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเจ็ด (7) วนั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธี
อื่นหรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได ้ 

•  องคป์ระชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง โดยจะต้องประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท่ีเป็น
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงท่ำนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำบำงกรณี คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถจดัให้มีท่ีปรึกษำท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย  

•  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธำนท่ี
ประชุม  

•  กำรลงมติของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกระท ำไดโ้ดยถือเสียงขำ้งมำก  โดยกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจำรณำ จะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมเห็น และไม่ มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ ใน
กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

•  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  รำยงำนกำรประชุม ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม ซ่ึงรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บมอบหมำย เป็นผูร้ำยงำนผล
กำรประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำร 

• ค่ำตอบแทน  
•  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร หรือ

พนกังำนของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) ให้เขำ้ร่วมประชุม หำรือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซักถำมได ้

ทั้งน้ี ตำมท่ีพิจำรณำเห็นสมควร โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม  
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5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ 
โดยอำจรำยงำนเร่ืองท่ีส ำคญัและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  

 

3.4 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดพิ้จำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง เป็นกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัเพื่อท ำหนำ้ท่ีก ำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รก ำกบัดูแล 
พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึง
เห็นสมควรให้ก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1) คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยจ ำนวน
หน่ึง (1) คน และอย่ำงน้อยหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ รวมกนัไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน ร่วมกนัเป็นคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ทั้งน้ี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควรเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) เป็นผูมี้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและมีประสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้
ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมทั้งก ำกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจ
ของบริษทัอยำ่งเหมำะสม 

3) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยอำจเป็นหวัหน้ำ
สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวตอ้งสนบัสนุน
ธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่ำวตอ้งสนบัสนุนและคอยช่วยเหลือกำร
ท ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกำรจดัเตรียมวำระกำรประชุม และบนัทึกรำยงำนกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
คุณสมบัติของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1) ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2) มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษทัดำ้นกฎหมำย และดำ้นอื่นๆ  
3) มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่คง กลำ้แสดงควำมเห็นท่ีแตกต่ำง  และมีควำมเป็นอิสระ 
4) สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหนำ้ท่ี 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
1) ก ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 
2) ก ำหนด ทบทวนและพฒันำนโยบำยกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
3) ติดตำมกระบวนกำรบ่งช้ีและประเมินควำมเส่ียง 
4) ก ำกบัดูแลและสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้ำหมำยทำง

ธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
5) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั และน ำเสนอวิธีกำรจดักำร

ควำมเส่ียงนั้นๆ 
6) พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก ำหนดแนว

ทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ และกำรพฒันำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

7) พิจำรณำรำยงำนผลกำรประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ 
เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สูญเสียทรัพยสิ์น  กำรคอรัปชัน่  กำรท่ีผูบ้ริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบ
ควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ีส ำคญั  กำรไดม้ำหรือ
ใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

8) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมกำร รับทรำบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงอำจ
มีผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

9) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ังเพ่ือพิจำรณำ หำรือ และด ำเนินกำรใดๆ ให้ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 

10) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกินสำม (3) ปี 
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง สำมำรถก ำหนดจ ำนวนคร้ังของกำรประชุมไดต้ำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้ปฏิบติัหน้ำท่ี
ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยได ้โดยตอ้งไม่นอ้ยกว่ำปีละหน่ึง (1) คร้ัง 
 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ โดยอำจรำยงำนเร่ืองท่ี
ส ำคญัและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนผลกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีในปีท่ีผำ่นมำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัในกำรประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย 
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3.5 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี บริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำยดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ยึดหลกักำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล และก่อให้เกิดควำมชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1) คณะกรรมกำรบริหำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัโดยแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัคนหน่ึงท่ีเป็นคณะ
กรรมกำรบริหำรให้เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 

2) คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยสำม (3) คน ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัจ ำนวนหน่ึง และอำจ
ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของบริษทัและ/หรือบุคคลภำยนอกอีกจ ำนวนหน่ึง 

3) คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึง
คุณสมบติั หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของตน รวมถึงตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย 

4) คณะกรรมกำรบริหำรควรเป็นผูท่ี้สำมำรถอุทิศเวลำ และควำมคิดเห็นอยำ่งเพียงพอในกำรปฏิบติังำน 
 
อ ำนำจกำรด ำเนินกำร 

พิจำรณำอนุมติักำรใชจ้่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจดัท ำธุรกรรมกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน เช่น กำรเปิดบญัชี กำรกูย้ืม จ ำน ำ 
จ ำนอง ค ้ำประกนั หรือกำรอ่ืนใด รวมถึงกำรซ้ือขำย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษทัภำยใต้
อ ำนำจวงเงินตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นคู่มือกำรปฏิบติังำนเร่ืองอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัทั้งน้ี กำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใต้
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

1) จดัท ำและน ำเสนอนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และแผนงำนประจ ำปี ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี 
และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆ ของบริษทัเพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2) รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัให้เป็นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของบริษทั 
3) รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง วำงโครงสร้ำงองคก์ร และก ำหนดต ำแหน่งหนำ้ท่ี
ของบริษทัรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข โดยเม่ือมีกำรด ำเนินกำรแล้วให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ ทบทวน 
ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

4) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกูย้ืมหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ จำก
สถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนั เพ่ือกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษทัและเป็นไป
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เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทัภำยในวงเงินท่ีก ำหนด ทั้งน้ี กำรกระท ำดงักล่ำวจะตอ้งอยู่
ภำยใตป้ระกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือกฎหมำยอื่นใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5) ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจกำรบริหำรจดักำร โดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคดัเลือก กำรว่ำจำ้ง กำร
โยกยำ้ย กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมอบหมำย
ให้กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัเป็นผูมี้อ ำนำจแทนบริษทัท่ีจะลงนำมในสัญญำจำ้งแรงงำน 

6) ก ำกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆ ได ้

7) มีอ ำนำจแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบริษทัหรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
8) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ 

หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมท่ี
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำอนุมัติไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคบั และ /หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

1) วำระกำรประชุม มีกำรก ำหนด วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ พร้อมทั้งให้เลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรบริหำร ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงักรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
จ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้กำรเชิญประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำ
นั้นก็ได ้และตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

2) คณะกรรมกำรบริหำร ตอ้งมีกำรจดักำรประชุม ไม่นอ้ยกว่ำส่ี (4) คร้ังต่อปี 
3) ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ตอ้งมีกรรมกำรบริหำรมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรทั้งหมด จึงจะครบ

องคป์ระชุม 
4) มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม กรรมกำรบริหำรคนหน่ึงมีเสียง

หน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน หำกคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขำด ทั้งน้ี กรรมกำรบริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีจะพิจำรณำนั้น ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุมและไม่มีสิทธิแสดงควำมเห็น
และออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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3.6 กฎบัตรของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร 

วัตถุประสงค์ 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกบั

กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัโดยบริหำรงำนตำมแผนและงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 
ซ่ือสัตย ์สุจริต และรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุ้น ไม่ท ำกำรใดท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะท่ี
ขดัแยง้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

1) รับผิดชอบ ดูแล บริหำร กำรด ำเนินงำน และ/หรือ กำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทัรวมถึงกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำง
กำรเงิน และงบประมำณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2) จัดท ำแผนธุรกิจ และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจัดท ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อขออนุมติัและมีหนำ้ท่ีรำยงำนควำมกำ้วหน้ำตำม
แผนงำนและงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

3) ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร วิธีกำรบริหำร รวมถึงกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง และกำรเลิกจำ้งพนกังำน และ
ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนสั และสวสัดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำน 

4) ติดตำมและรำยงำนสภำวะฐำนะบริษทัเสนอแนะทำงเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยและสภำพตลำด 
5) ดูแลและควบคุมกำรปฏิบติังำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัอำทิ กำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน งำนดำ้น

ปฏิบติักำรและงำนดำ้นสนบัสนุนต่ำงๆ และงำนทรัพยำกร 
6) เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอ ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยก ำกบัดูแลอื่นๆ 
7) ดูแลติดต่อส่ือสำรกบัสำธำรณชน ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ และพนกังำน เพื่อช่ือเสียงและภำพพจน์ท่ีดีของบริษทั 
8) ดูแลให้มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
9) มีอ ำนำจในกำรออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค ำส่ัง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัเช่น กำรบรรจุ 

แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจำ้ง กำรก ำหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงกำรสงเครำะห์และ
สวสัดิกำรต่ำงๆ 

10) พิจำรณำเจรจำต่อรอง และอนุมติักำรเขำ้ท ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน 
และ/หรือกำรบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทัทั้งน้ี ภำยใตว้งเงินท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทัตำมตำรำงอ ำนำจ
อนุมติัของบริษทั 

11) มีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 
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ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบติังำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง 
และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจท่ีให้ไว ้และ/หรือให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำส่ังท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัไดก้ ำหนดไว ้

 
ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรนั้น จะตอ้งไม่มี

ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจ
ไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัเวน้แต่เป็นกำร
อนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติัไว ้
 

3.7 กฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท 

วัตถุประสงค์ 
เลขำนุกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษทัและเพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั

และบริษทัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

เลขำนุกำรบริษทัต้องปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตำมพระรำชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษทัไว้
โดยเฉพำะดงัน้ี 

1) จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 
• ทะเบียนกรรมกำร 
• หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
• หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
3) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบ

ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับรำยงำนนั้น และบริษทัต้องจัดให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร หรือ
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได ้
ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำสิบ (10) ปี นบัแต่วนัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรหรือขอ้มูลดงักล่ำว 

4) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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หลักในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท 
เลขำนุกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
1) กำรตดัสินใจตอ้งกระท ำบนพ้ืนฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตว่ำเพียงพอ 
2) กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
3) กระท ำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
4) กระท ำกำรท่ีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบ เหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยำ่งมี

นยัส ำคญั 
5) ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ หรือใชท้รัพยสิ์น

หรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

6) ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรือสัญญำใด ๆ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับริษทัหรือ
พนกังำน หรือลูกคำ้ของบริษทัหรือเป็นกำรขดัต่อกำรปฏิบติัต่องำนในหนำ้ท่ีของตน 

 

กรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
แนวทำงกำรปฏิบติัในกรณีท่ีเลขำนุกำรบริษทัพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ก ำหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
1) ให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัคนใหม่ภำยในเกำ้สิบ (90) วนั นบัแต่วนัท่ีเลขำนุกำรบริษทัคนเดิมพน้

จำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
2) ให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงคนใด ปฏิบติัหน้ำท่ีแทนในช่วงเวลำท่ีเลขำนุกำร

บริษทัพน้จำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
3) ให้ประธำนกรรมกำรแจง้ช่ือเลขำนุกำรบริษทัต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในสิบส่ี (14) วนั 

นบัแต่วนัท่ีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 
4) ด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทรำบถึงสถำนท่ีเก็บเอกสำร  
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ส่วนที่ 4 กฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

4.1 วัตถุประสงค์ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือฝ่ำยบริหำรในกำรก ำกบัดูแล ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกระดบัให้สำมำรถปฏิบติั
หน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ  มีกำรพฒันำปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยท ำกำรวิเครำะห์  ประเมิน  ให้ขอ้เสนอแนะ  ให้ค  ำปรึกษำ  
เพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนแก่ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัในองคก์ร 

 

4.2 บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนดำ้นตรวจสอบภำยในขององคก์ร รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและผูบ้ริหำร  โดยมีบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดงัน้ี 

1) จดัท ำแผนตรวจสอบภำยในเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
2) สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเก็บรักษำทรัพยสิ์น รวมถึงกำรทดสอบว่ำทรัพยสิ์นนั้นมีอยู่จริง และมีกำรใช้งำน

อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3) สอบทำนและรำยงำนควำมเช่ือถือไดแ้ละควำมครบถว้นของขอ้มูลทำงกำรเงิน รวมถึงกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรประเมิน

และกำรวดัผล 
4) สอบทำนระบบงำนท่ีอำจมีผลกระทบส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำน ว่ำไดมี้กำรปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมนโยบำย 

แผนงำน และระเบียบปฏิบติัท่ีองคก์รวำงไว ้รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร  เพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบกำร

ควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมย่ิงขึ้น 
6) สอบทำนและสนบัสนุนให้มีกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 
7) ปฏิบติังำนอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยใน ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูบ้ริหำร 

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งควำมคืบหนำ้ของกำรปฏิบติังำนเทียบกบัแผนท่ีวำงไว ้
• สนับสนุนกำรปฏิบติังำน รวมทั้งให้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำย

บริหำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนตรวจสอบ 
• พฒันำบุคลำกรของฝ่ำยตรวจสอบให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญทั้งดำ้นวิชำชีพและธุรกิจอยำ่งเพียงพอ 
• ด ำเนินกิจกำรอยำ่งอื่นท่ีไดรั้บตำมมอบหมำย 

 

4.3 อ ำนำจของผูต้รวจสอบภำยใน 

1) ผูต้รวจสอบภำยในมีอิสระในกำรตรวจสอบตำมท่ีเห็นสมควร  ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 
2) ผูต้รวจสอบภำยในมีสิทธิท่ีจะขอเข้ำท ำกำรตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร  รวมทั้งเอกสำร

ประกอบกำรบันทึกบัญชี จดหมำยโต้ตอบ รำยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์กำร
ตรวจสอบ 
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3) ผูต้รวจสอบภำยในสำมำรถขอให้ผูรั้บตรวจให้ขอ้มูลและค ำช้ีแจงในเร่ืองท่ีท ำกำรตรวจสอบ 
4) เอกสำรและขอ้มูลใดๆซ่ึงผูต้รวจสอบภำยในไดม้ำหรือรับรู้จำกกำรตรวจสอบจะถูกรักษำไวเ้ป็นควำมลบัและไม่มีกำร

เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดโดยม่ไดรั้บอนุญำตจำกผูมี้อ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีงำนท่ีกฎหมำย
บงัคบั 

 

4.4 แนวทำงกำรปฏิบตัิงำน 

1) หวัหนำ้ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งวำงแผนกำรตรวจสอบทั้งระยะส้ันและระยะยำว เพ่ือเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยเสนอในเร่ืองควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและทรัพยำกรท่ีตอ้งใชส้ ำหรับกำรด ำเนินกำร 

2) ตรวจสอบหน่วยงำนต่ำงๆ ขององคก์รเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำว่ำไดมี้กำรปฏิบติังำนตำมแผนงำน นโยบำย เป้ำหมำย 
วตัถุประสงค์ขององค์กร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ค  ำแนะน ำท่ีสำมำรถพฒันำปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ตลอดจนติดตำมว่ำไดมี้กำรพฒันำปรับปรุงตำมค ำแนะน ำดงักล่ำว 

3) เม่ือกำรตรวจสอบแลว้เสร็จตำมแผนงำน หัวหน้ำผูต้รวจสอบภำยในตอ้งจดัให้มีกำรประชุมปิดงำนเพื่อสรุปผลกำร
ตรวจสอบร่วมกับผูบ้ริหำรหน่วยงำนท่ีรับตรวจ เพ่ือช้ีแจง หรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับข้อเท็จจริงและ
ข้อบกพร่องท่ีตรวจสอบ รวมถึงมำตรกำรแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเสนอในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4) รำยงำนผลกำรตรวจสอบต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยอธิบำยถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของกำรตรวจสอบ 
ขอ้บกพร่อง ท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะเพื่อกำรแกไ้ขปรับปรุง 

5) ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และติดต่อประสำนงำนกบั
ผูรั้บตรวจ  ตลอดจนให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 

6) หัวหน้ำผูต้รวจสอบภำยในต้องพฒันำบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจสอบให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอในกำรท่ีจะด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองต่ำงๆ 

7) ผูต้รวจสอบภำยในต้องปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีควำมเท่ียงธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดีและสำมำรถเก็บรักษำควำมลบัขององคก์ร  
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ส่วนที่ 5 นโยบำยท่ีส ำคัญของบริษัทและกำรติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิ 

5.1 นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 

5.1.1 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำบุคคลท่ี
เหมำะสมดำ้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยน ำเสนอรำยช่ือกรรมกำรเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัในขั้นตอนของกำรสรรหำดงักล่ำว ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมำะสมเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกอีกทำงหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีสิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรถือเป็นของผูถื้อหุ้น โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1) คณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน ทั้งน้ี กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบริษทัจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2) กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกและให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

• ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

• ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ไดใ้นกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได ้

• บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขำด 

 

5.1.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
บริษทัคดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงในสำม (1 ใน 3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทัแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) คน 

 
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัทั้งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อน
วนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็น
ขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะ ท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้
อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ

หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับ
หรือให้กูยื้ม ค ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำม (3) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่
ยี่สิบ (20) ลำ้นบำทขึ้นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 

 
ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ี
ดงักล่ำว ให้นบัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำสอง (2) ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
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ของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

3) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

4) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย 

5) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
6) กรรมกำรอิสระอำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทับริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัโดยมี
กำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญำตแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำง

ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำมวรรคขอ้ 4. หรือขอ้ 6. ให้บริษทัจดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษทัท่ีแสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แลว้ว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในวำระพิจำรณำ
แต่งตั้งกรรมกำรอิสระดว้ย 

1) ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

2) เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผูข้ออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 

 
5.1.3 กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบตำมคุณสมบติั ดงัน้ี 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของทุนช ำระแลว้ของบริษทับริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษทับริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ

หุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
3) เป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำจำกบริษทับริษทัในเครือ บริษทั

ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
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4) เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและกำร
บริหำรงำนของบริษทับริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัมำก่อนในระยะเวลำหน่ึง (1) 
ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบแลว้
เห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ี
เป็นอิสระ 

5) เป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
6) เป็นกรรมกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทัผูถื้อหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
7) สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย จำก

คณะกรรมกำรบริษทัโดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

8) มีคุณสมบติัครบถว้นในกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั 
 

5.1.4 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดับสูง โดยในกำรพิจำรณำจะคดัเลือกจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นและเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
เขำ้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยำ่งดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้
โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหำรสูงสุดดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแลกิจกำรอำจ
พิจำรณำว่ำจำ้งท่ีปรึกษำอิสระเพื่อเขำ้มำช่วยในกำรสรรหำดงักล่ำวดว้ย 

 
คุณสมบัติของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดตำมคุณสมบติั ดงัน้ี 
1) เป็นบุคคลธรรมดำท่ีบรรลุนิติภำวะแลว้ 
2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต 
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร องคก์ำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
5) ไม่อยูร่ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือไม่อยูร่ะหว่ำงถูกด ำเนินคดีอนัเน่ืองจำกกรณีท่ีส ำนักงำน 

ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรือเคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก ไม่ว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรือไม่ 
และพน้โทษจ ำคุกหรือพน้จำกกำรรอลงโทษมำแลว้ไม่ถึงสำม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพำะในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ดงัต่อไปน้ี 
• กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
• กำรกระท ำโดยทุจริต หรือกำรท ำให้เสียหำยต่อทรัพยสิ์น ต่อเจำ้หน้ี หรือต่อประชำชน 
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• ไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั หรือซ่ือสัตยสุ์จริต 
• จงใจแสดงขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ในสำระส ำคญั หรือปกปิดขอ้ควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีควรบอกให้

แจง้ 
• ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำโดยไม่ไดรั้บอนุญำตและเข้ำข่ำยเป็นกำร

ฉ้อโกงประชำชน 
6) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ  

หรือไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีอันเน่ืองจำกกรณีท่ีหน่วยงำนดังกล่ำวกล่ำวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่ำงถูก
หน่วยงำนดงักล่ำว ห้ำมเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของสถำบนักำรเงิน ไม่เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จำคุก 
ไม่ว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจำคุกหรือพน้จำกกำรรอลงโทษมำแลว้ไม่ถึง
สำม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพำะในมูลเหตุเน่ืองจำกกำรบริหำรงำนท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น และท ำให้เกิดควำมเสียหำยไม่ว่ำจะต่อสถำบนักำรเงินท่ีบุคคลนั้นเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร หรือ
ต่อลูกคำ้ 

7) ไม่เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก ไม่ว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ ำคุก
หรือพน้จำกกำรรอลงโทษมำแลว้ไม่ถึงสำม (3) ปี ทั้งน้ี ในควำมผิดอำญำแผ่นดินเก่ียวกบักำรบริหำรงำนท่ีมี
ลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

8) ไม่เป็นผูท่ี้ศำลมีค ำส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริต กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยอื่นในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่
พน้สำม (3) ปีนบัแต่วนัท่ีศำลมีค ำส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

9) ไม่มีพฤติกรรมกระท ำกำร หรือละเวน้กระท ำกำรโดยไม่สุจริต หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในกำรท ำ
ธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัย่อย และเป็นเหตุให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้นไดรั้บควำมเสียหำย หรือเป็นเหตุให้ตน
หรือบุคคลอื่นไดรั้บประโยชน์โดยมิชอบ 

10) ไม่มีพฤติกรรมในกำรเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ควำมเก่ียวกบับริษทัหรือบริษทัย่อยอนัเป็นเทจ็ท่ีอำจ
ท ำให้ส ำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อควำมจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญัซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำร
ตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำจะโดยกำรส่ังกำร กำรมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วม
ในกำรจดัท ำเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ควำมนั้น หรือโดยกำรกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำอ่ืนใด ทั้งน้ี 
เวน้แต่พิสูจน์ไดว่้ำโดยต ำแหน่ง ฐำนะ หรือหนำ้ท่ีของตน ไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมเป็นเทจ็ของขอ้มูลหรือขอ้ควำม
ดงักล่ำว หรือกำรขำดขอ้เทจ็จริงท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

 

ทั้งน้ี กำรท ำธุรกรรมดงัต่อไปน้ีของบริษทัหรือบริษทัย่อย ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ังกำร กำรอนุมติั กำรสนบัสนุน 
กำรไดรั้บประโยชน์ หรือกำรมีส่วนร่วมอยำ่งมีนยัส ำคญัในลกัษณะอื่นใด เขำ้ลกัษณะกำรมีพฤติกรรมไม่สุจริต เวน้
แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นประกำรอื่น 
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• ธุรกรรมท่ีมิไดก้ระท ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกนั และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นส ำคญั หรือมีลกัษณะไป
ในทำงเอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอ่ืน 

• ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์
เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

11) ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผูล้งทุนในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำว 

 

กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทักรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรสูงสุด ให้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

ตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 
1) คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทักรรมกำรชุดย่อย และ

ผูบ้ริหำรสูงสุด (ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร) โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบ ผลงำน ประเภท/ขนำดธุรกิจของบริษทัและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกบุคลำกรแต่ละ
ท่ำน โดยท่ีค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำบุคลำกรท่ีมี
คุณภำพไว ้โดยเปรียบเทียบกับบริษทัในธุรกิจท่ีคล้ำยคลึงกัน อีกทั้งยงัต้องพิจำรณำประเภทค่ำตอบแทน 
วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม 

2) หำกมีกำรเสนอปรับอตัรำค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรสูงสุด (ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร) 
ให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว 

3) กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดย่อย ให้น ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมติัเป็นประจ ำทุกปี 

 

5.2 นโยบำยกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

บริษทัมีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำนส ำหรับกลุ่มผูบ้ริหำรในระดบัประธำน
เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำย โดยมุ่งเน้นไปท่ีพนักงำนระดบับริหำร เพื่อให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลสำมำรถเตรียมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งเป็นระบบ มีขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะ (Competency) ท่ีเหมำะสม รวมทั้งส่ังสมประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรด ำรงต ำแหน่งท่ีส ำคญัในบริษทั 
 

5.3 นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรบริษทัจะจดัให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในทุกดำ้น และระบบกำรตรวจสอบภำยในต่ำง ๆ ทั้งดำ้น
กำรเงิน กำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและ

"เอกสารไม่ถูกควบคุมหากมกีารดาวน์โหลดและพมิพ์"



 คู่มือ 
ฉบบัท่ี : B 
รหสัเอกสำร : 24CS-MN-002 
คร้ังท่ีแกไ้ขเอกสำร : 00 

คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
วนัท่ีบงัคบัใช ้: 24 มีนำคม 2565 
หนำ้ : 61 จำก 82 

 

ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัอยูเ่สมอ จดัให้มีกำร
ก ำหนดล ำดบัชั้นของอ ำนำจอนุมติัและควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบถ่วงดุลในตวั ก ำหนดระเบียบ
กำรปฏิบติังำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมีส ำนกัตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ
กำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน ทั้งหน่วยงำนธุรกิจ และหน่วยงำนสนับสนุนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว ้เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำ
ระบบควบคุมภำยในของบริษทัเหมำะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกักำร
ควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมกำรควบคุม
ภำยในดำ้นกำรบริหำร (Management Control) กำรด ำเนินงำน (Operational Control) กำรบญัชีและกำรเงิน (Financial Control) และ
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง (Compliance Control) 
 

5.4 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

โครงสร้ำงขององคก์รปัจจุบนั มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษทัอย่ำงน้อยสำม (3) คนโดยมี
กรรมกำรอิสระหน่ึง (1) คน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย และกรอบกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำม
เส่ียงของบริษทัจดัให้บริษทัมีระบบบริหำรควำมเส่ียงทุกดำ้นครอบคลุมปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ กำรเงิน และกำรปฏิบติักำรดำ้นอื่น ๆ พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดและระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำร
ในกำรป้องกนั แกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนรวมทั้งก ำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั(Risk Appetite) และมีตวัช้ีวดัควำม
เส่ียงส ำคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจ และมีกำรผสำนเช่ือมโยงระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
กับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก ำหนดให้ผูรั้บผิดชอบบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนตรงกับส ำนักงำนประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร ท่ีรับผิดชอบงำนวำงกลยุทธ์องคก์รและแผนงำนธุรกิจ ท ำหน้ำท่ีประสำนงำน ติดตำมควำม
คืบหน้ำของแผนปฏิบัติกำรในกำรควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ตำมท่ีก ำหนดไว ้
 

5.5 นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและ
ควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จัดให้มีศูนยน์ักลงทุนสัมพนัธ์ท ำหน้ำท่ีส่ือสำรกับผูถื้อหุ้นและให้ควำมสะดวกแก่นักลงทุนและ
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไปอย่ำงเท่ำเทียมกนั และดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสม รวมทั้งกำรเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตท์ั้งท่ีเป็นภำษำไทย
และภำษำองักฤษ ขณะเดียวกนัก็ไดจ้ดัให้ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบดำ้นกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพนัธ์ท ำหนำ้ท่ีเผยแพร่
ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนตลอดจนผลประกอบกำรของบริษทัผ่ำนส่ือต่ำง ๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ไดรั้บทรำบขอ้มูลของบริษทัอยำ่งทัว่ถึงตรงเวลำ และทนัต่อเหตุกำรณ์ 

 
คณะกรรมกำรบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมก ำหนดเวลำ มีรำยละเอียดอยำ่ง

เพียงพอ และผลประกอบกำรของบริษทัท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอสม ่ำเสมอ ทนัเวลำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภำพทำง
กำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแทจ้ริงของบริษทัรวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษทัดงัน้ี 
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1) รำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management Discussion Analysis : MD&A) 
2) คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) ทั้งรำยปีและ

รำยไตรมำสอยำ่งละเอียด 
3) ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัแต่งตั้ง ไดใ้ห้กำรรับรองขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ และคณะกรรมกำร

บริษทัไดอ้ธิบำยควำมรับผิดชอบในกำรแสดงรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้และรับรอง
ว่ำงบกำรเงินท่ีเปิดเผยนั้นมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และมำตรฐำนบญัชีสำกล 

5) ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
6) บริษทัจะให้ขอ้มูลอยำ่งครบถว้น ชดัเจน ทั้งในรำยงำนประจ ำปี และในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

 

5.6 นโยบำยด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ 

1) ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร 
• กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษทัจะต้องถูกตอ้งครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มี

ขอ้จ ำกดัหรือขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 
• กำรลงรำยกำรบัญชี และกำรบันทึกทำงธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ไม่มีกำรบิดเบือนหรือสร้ำง

รำยกำรเทจ็ ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตำม 
• บุคลำกรทุกระดบัตอ้งด ำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด และค ำส่ังต่ำง ๆ 

ของบริษทัรวมทั้งมีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์อย่ำงเพียงพอ และทนัเวลำ เพื่อให้ผูท่ี้มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึก กำรจดัท ำ และกำรประเมิน
รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน สำมำรถบนัทึก และจดัท ำรำยงำนทำงกำรบญัชี และกำรเงินทุกประเภทของ
บริษทัลงในระบบบญัชีของบริษทัโดยมีรำยละเอียดท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

2) รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน 
• พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรบิดเบือนขอ้มูล หรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะเป็น ขอ้มูลรำยกำรทำงธุรกิจท่ี

เก่ียวกบักำรบญัชี และกำรเงิน หรือขอ้มูลรำยกำรทำงดำ้นปฏิบติักำร 
• พนกังำนทุกคนควรตระหนกัว่ำควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงิน เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของ

คณะกรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบ 
• พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร จดัเตรียม และ/หรือให้ขอ้มูล รำยกำรทำงธุรกิจ 

3) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
• บุคลำกรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้ก ำหนด และค ำส่ัง เพ่ือให้กำรจดัท ำบญัชี

และกำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินของบริษทัเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
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• บุคลำกรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัควำมซ่ือสัตย ์ปรำศจำกอคติ และมีควำมซ่ือตรง ในกำรจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดย
ควำมซ่ือตรงดงักล่ำวหมำยรวมถึงกำรไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรมดว้ย 
 

5.7 นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงำนของภำครัฐ โดยเฉพำะในกำรกระท ำ

ธุรกรรม บริษทัหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีอำจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงำนของรัฐด ำเนินกำรท่ีไม่ถูกตอ้งเหมำะสม แต่จะเน้นกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนัในขอบเขตท่ีเหมำะสมและสำมำรถท ำได ้เช่น กำรพบปะพูดคุยในท่ีสำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดง
ควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบติั คือ ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง เม่ือตอ้งมีกำร
ติดต่อกบัเจำ้หนำ้ท่ี หรือหน่วยงำนของรัฐ และตระหนกัอยูเ่สมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมี
เง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนั และบริษทัพึงรับรู้และปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
 

5.8 นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริษัทก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนั้นจึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนบริษทัทกุคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำส่ัง บริษทัและตำมมำตรฐำนท่ีบริษทัก ำหนด และบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรบริหำรควำมปลอดภยั
ของระบบสำรสนเทศ ซ่ึงหมำยถึง ระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรกระท ำ
ควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ทั้งน้ี พนกังำนบริษทัทุกคนมีหนำ้ท่ี และขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกัน และดูแลให้ระบบสำรสนเทศของบริษทัท่ีอยู่ในควำมครอบครอง หรือหน้ำท่ี

รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจตอ่
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

2) มีวินยัในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสำรของบริษทัไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทัและผูอ้ื่น เช่น 
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศโดยมิชอบสร้ำงควำมเสียหำยต่อช่ือเสียง และทรัพยสิ์น รบกวน หรือก่อ
ควำมร ำคำญต่อกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ ดกัขอ้มูล ลกัลอบถอดรหัสผ่ำน ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
เผยแพร่ภำพ ขอ้ควำม หรือเสียงท่ีไม่เหมำะสมรวมทั้งไม่น ำไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

3) ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น 
4) ตอ้งเขำ้รหสัขอ้มูลในกรณีท่ีตอ้งกำรส่งขอ้มูลท่ีส ำคญัทำงธุรกิจผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มูล

ท่ีส ำคญัทำงธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีกำรป้องกนัควำมปลอดภยัของขอ้มูล 
5) กรณีท่ีพนกังำนขออนุญำตให้ผูป้ฏิบติังำนสมทบ ซ่ึงเป็นพนกังำนของผูรั้บจำ้งของบริษทัเขำ้ใชร้ะบบสำรสนเทศของ

บริษทัไดน้ั้น พนกังำนผูข้ออนุญำตตอ้งควบคุมกำรใชง้ำนของผูป้ฏิบติังำนสมทบ และตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย
ท่ีเกิดขึ้นกบับริษทั 
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6) บริษทัจะเขำ้ตรวจสอบ คน้หำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของพนกังำน หำกพบขอ้สงสัย
ว่ำพนกังำนใชง้ำนในทำงท่ีไม่เหมำะสม หรือมีเหตุอนัควร เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของบริษทั 

7) หำกบริษทัพบว่ำ พนกังำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมปรำกฏว่ำเป็นจริง จะไดรั้บกำรพิจำรณำ
ลงโทษทำงวินยั และ/หรือโทษทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 

 
5.9 นโยบำยต่อต้ำนคอรัปช่ัน 

บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมคุณธรรม สร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมท่ีถูกตอ้งในกำรปฏิบติังำน บริษทัจึงก ำหนดแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชั่นและส่ือสำรให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนไดรั้บทรำบ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนกังำนในกำรปฏิบติังำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ โดยไม่เขำ้ไป

เก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอรัปชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีเขำ้
ข่ำยกำรทุจริตคอรัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

3) จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต คอรัปชัน่ต่ำงๆ 

4) ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมดำ้นกำรเงินและกำรบญัชีท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

5) ห้ำมกรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร และพนักงำน กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ 
หรืออำจท ำให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

6) ก ำหนดหลกักำรให้หรือกำรรับของขวญั ส่ิงของ หรือกำรบนัเทิงท่ีอำจมีผลส่อให้เกิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมกำรทุจริต
หรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวญัควรเป็นไปอยำ่งสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด 
และตอ้งตระหนกัว่ำกำรกระท ำใดๆ ตอ้งอยูภ่ำยใตค้วำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

7) ก ำหนดระเบียบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรท ำสัญญำใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีหลกัฐำนประกอบ
อยำ่งชดัเจนและมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัอยำ่งเหมำะสมและรัดกุม 

8) ห้ำมกรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร และพนกังำน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภำยนอก 
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใดท่ีผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีของตน 

9) จดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
10) จดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยและแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชั่นไปยงักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุก

ระดบัของบริษทัให้รับทรำบและเขำ้ใจอย่ำงถ่องแทเ้พื่อน ำไปปฏิบติัโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนกังำน 
ระบบกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร เป็นตน้ 
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11) ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตคอรัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสัยอนัส่อให้เกิดกำรทุจริต
และกำรประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัโดยผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถส่งรำยละเอียดและ
หลกัฐำนต่ำงๆ ไปยงับริษทัโดยผำ่นช่องทำง เวบ็ไซต ์ อีเมล หรือ จดหมำย 

12) จดัท ำกลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสกำรทุจริตคอรัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยกำรก ำหนดขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแส
ให้เป็นควำมลับกรณีท่ีข้อมูลของผูแ้จ้งเบำะแสถูกเปิดเผย ผูท่ี้มีหน้ำท่ีดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวจะต้องถูก
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั 

13) ก ำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมีกระท ำกำรทุจริตคอรัปชัน่หรือสนบัสนุนกำรกระท ำท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรทุจริตคอรัปชัน่ โดยจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัตำมสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ลด
ค่ำจำ้ง พกังำน เลิกจำ้ง และด ำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นตน้ 

14) ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมล ำดบัขั้นของสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ ของผูก้ระท ำกำรทุจริต จนกระทัง่
ถึง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษทั 

15) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมกำร
ทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สูญเสียทรัพยสิ์น  กำรคอรัปชัน  กำรท่ีผูบ้ริหำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ี
ส ำคญั กำรไดม้ำหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

5.10 นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด 
บริษทัจดัให้มีแนวทำงในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนกำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ (Whistleblower) หรือกำรกระท ำ

ผิดกฎหมำยหรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทัรวมถึงควำมบกพร่องของระบบควบคุม
ภำยในจำกพนกังำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นโดยสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนไดท่ี้ E-mail: 24csservice@gmail.com หรือส่ง
จดหมำยมำท่ี เลขท่ี 89 อำคำร เอไอเอ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนน รัชดำภิเษก เขต/แขวง ดินแดง  กทม 10400. โทรศพัท ์02-248 1948  

 
บริษัทจะเก็บข้อมูลกำรแจ้ง เบำะแสหรือข้อร้องเ รียนดังกล่ำวเ ป็นควำมลับและจ ำกัดกลุ่มผู ้รับทรำบข้อมูล  

โดยเปิดเผยเฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่ำนั้นเพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวอยำ่งไรก็ตำม ผู ้
แจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงคอ์อกนำมก็ได ้หำกปรำกฎว่ำมีผูใ้ดกลัน่แกลง้หรือ
ปฏิบติัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนบริษทัจะลงโทษผูน้ั้นในขั้นเด็ดขำด 
 

5.11 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัด ำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่และให้ควำมส ำคญักบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
ลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ชุมชน และสังคมรอบดำ้น เพ่ือสร้ำงควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม ดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกำร
พฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดงักล่ำว บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ และ
ไดว้ำงกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทำงในกำรปฏิบติัดงัน้ี 

"เอกสารไม่ถูกควบคุมหากมกีารดาวน์โหลดและพมิพ์"
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1) กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
บริษทัจดัให้มีระบบบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดว้ยกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส เท่ำเทียม และเป็น

ธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
 

แนวปฏิบัติ 
ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนท่ี

ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในห้ำ (5) หมวดไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กนั บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

 
2) กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษทัถือปฏิบติัแนวทำงกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัจะส่งผลดีตอ่
บริษทัในระยะยำว 
 
แนวปฏิบัติ 

• หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือหำกพบว่ำมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนกำรไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอย่ำง
ครบถว้น  

• ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกนั  
• ไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง ปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  
• จดัให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีสำมำรถป้องกนักำรจ่ำยสินบนและทุจริต หรือสำมำรถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่

ชกัชำ้ รวมถึงมีกระบวนกำร แกไ้ขปัญหำท่ีมีประสิทธิภำพ พร้อมกบัให้ควำมเป็นธรรมหำกเกิดกรณี ดงักล่ำวขึ้น  
• รณรงคใ์ห้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเห็นควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจริต รวมทั้งกำรกรรโชก และ

กำรให้สินบนในทุกรูปแบบ 
 

3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
แนวปฏิบัติ 

บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมคุณธรรม สร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยมท่ีถูกตอ้งในกำรปฏิบติังำน บริษทัจึงก ำหนดแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่และส่ือสำรให้แก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนไดรั้บทรำบ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

• สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบติังำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ดว้ยควำมซ่ือสัตย์
สุจริต 
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• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ โดยไม่เขำ้
ไปเก่ียวขอ้งกับกำรทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำร
กระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอรัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

• จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจ
อยำ่งเหมำะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต คอรัปชัน่ต่ำงๆ 

• ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมด้ำนกำรเงินและกำรบญัชีท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่ อให้มัน่ใจว่ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

• ห้ำมกรรมกำรบริษทัผูบ้ริหำร และพนกังำน กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีในทำงท่ีมิ
ชอบ หรืออำจท ำให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ก ำหนดหลกักำรให้หรือกำรรับของขวญั ส่ิงของ หรือกำรบนัเทิงท่ีอำจมีผลส่อให้เกิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมกำร
ทุจริตหรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวญัควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงินสดหรือ
เทียบเท่ำเงินสด และตอ้งตระหนกัว่ำกำรกระท ำใดๆ ตอ้งอยูภ่ำยใตค้วำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

• ก ำหนดระเบียบกำรจัดซ้ือจดัจำ้ง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรท ำสัญญำใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลกัฐำน
ประกอบอยำ่งชดัเจนและมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัอยำ่งเหมำะสมและรัดกุม 

• ห้ำมกรรมกำรบริษัทผู ้บริหำร และพนักงำน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใดท่ีผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อ
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีของตน 

4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 

• สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำ ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขำ้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

• ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจของตน และกระตุน้ให้มีกำร
ปฏิบติัตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุรกิจดำ้นสิทธิมนุษยชนยงั
ครอบคลุมไปถึงบริษทัในเครือ ผูร่้วมทุน และคู่คำ้  

• บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลำกรของบริษัททุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถ่ินก ำเนิด  
เช้ือชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดท่ีมิได้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน 

• บริษทัให้โอกำสบุคลำกรของ บริษทัทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และ
สร้ำงแรงกระตุน้ในกำรท ำงำน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมตำม
ระเบียบของบริษทัอีกทั้งให้โอกำสบุคลำกรของบริษทัศึกษำเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษำ และกำรอบรมทั้ง
ระยะส้ันและระยะยำว 
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• บุคลำกรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบดว้ยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ซ่ือสัตยสุ์จริต 
เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมำยหนำ้ท่ีของตนให้กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงท ำแทน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้มเวน้แต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนท่ีไม่ตอ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะของตน 

• บุคลำกรของบริษทัตอ้งปฏิบติังำนตำมสำยบงัคบับญัชำ รับค ำส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชำของ
ตน ไม่ขำ้มสำยกำรบงัคบับญัชำหำกไม่มีควำมจ ำเป็น หลีกเล่ียงกำรวิพำกษวิ์จำรณ์ผูบ้งัคบับญัชำ และผูร่้วมงำนท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทัทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลำกรของบริษทัจะเปิดโอกำส และเปิดใจ
รับฟังควำมคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำนอยำ่งมีสติ ปรำศจำกอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

• บุคลำกรของบริษทัสำมำรถใชท้รัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของบริษทัในหนำ้ท่ีอยำ่ง
เต็มท่ี ห้ำมใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอ่ืนนอกจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 
หรือสวสัดิกำรท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

• บุคลำกรของบริษทัตอ้งมีกริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตนเหมำะสมกับ
หนำ้ท่ีกำรงำน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์บริษทั 

• บุคลำกรของบริษทัสำมำรถใชช่ื้อ และต ำแหน่งของตนเพื่อเร่ียไรเงินเพื่อกำรกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั แต่ห้ำมใชช่ื้อ
ของบริษทัหรือต ำแหน่งในบริษทัในกำรเร่ียไรเงินเป็นกำรส่วนตวั ไม่ว่ำดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

• บุคลำกรของบริษทัควรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทัจดัขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีบริษทัจดัขึ้น 

• ห้ำมบุคลำกรของบริษทักระท ำกำรท่ีก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ บัน่ทอนก ำลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดควำมเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ท่ีมีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษทัหรือ
บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเก้ียวพำรำสี กำรลวนลำม กำรอนำจำร 
และกำรมีไวซ่ึ้งภำพลำมกอนำจำร ทั้งทำงวำจำและกำรสัมผสั 
 

5) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ และผู้บริโภค 
บริษทัค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทัรวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้

สินคำ้และบริกำรท่ีบริษทัผลิต ดว้ยรำคำท่ีเป็นธรรม มีคุณภำพ และมีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ และผูบ้ริโภค 
 
แนวปฏิบัติ 

• บริษทัมุ่งมัน่พฒันำสินคำ้ และบริกำรให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกค้ำ และผูบ้ริโภคอย่ำงต่อเน่ืองบุคลำกรของบริษทัตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และ
ผูบ้ริโภคอย่ำงเต็มท่ี ดว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ ำกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมี
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส ำหรับผูบ้ริโภค 

• บริษทัตอ้งไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคุณภำพสินคำ้ และบริกำรของบริษทัท่ีอำจ
เกินจริง 
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• บริษทัมุ่งมั่นพฒันำควำมปลอดภยัในกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษทัควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคนั้นมี
ควำมส ำคญัย่ิง บริษทัก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภยั ตรวจสอบควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรรณรงคแ์ละอบรม
พนกังำนในเร่ืองควำมปลอดภยัส ำหรับผูบ้ริโภคอยำ่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 
 

6) กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
บริษทัใส่ใจในควำมปลอดภยั และสุขอนำมยัของบุคลำกรของบริษทัและชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำร บริษทัมุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึกทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นวิถีด ำเนินชีวิตประจ ำวนั
ของบุคลำกรของบริษทัเพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัสนบัสนุนให้มีกำรใชท้รัพยำกร
อยำ่งเหมำะสม ลดกำรใชอ้ยำ่งส้ินเปลือง  
 
แนวปฏิบัติที่ด ี

• บริษทัส่งเสริมให้ควำมปลอดภยัเป็นเร่ืองส ำคญัโดยจัดท ำข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมำตรกำรไม่นอ้ยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกร
ของบริษทัตอ้งศึกษำ และปฏิบติัตำมกฎหมำยนโยบำยขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

• บริษทัจะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ 
อคัคีภยั กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ทรัพยสิ์นสูญหำยหรือเสียหำย กำรละเมิดระบบรักษำควำม
ปลอดภยั กำรปฏิบติังำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
ท่ีปลอดภยัต่อบุคลำกรของบริษทัและมีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำมปลอดภยัเป็นประจ ำ ทั้งน้ีถือเป็นหนำ้ท่ี
รับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนในกำรรำยงำนอุบติัเหตุอุบติักำรณ์โดยปฏิบติัตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้

• บริษทัจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติักำร มีแผนจดักำรเหตุฉุกเฉินและสภำวะ
วิกฤตขององคก์ร เพ่ือเตรียมพร้อมต่อกำรจดักำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆท่ีอำจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม ้ก๊ำซสำรเคมี หรือ
ของเสียร่ัวไหลและมีกำรเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืน ท่ีอำจท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงกั เส่ือมเสียช่ือเสียง
และภำพลกัษณ์ขององคก์ร 

• บริษทัจะจดัให้มีกำรประชำสัมพนัธ์และส่ือควำมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลำกร
ของบริษทัตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทรำบและเขำ้ใจในนโยบำยกฎระเบียบขั้นตอนวิธี
ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัต่ำงๆ ทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนน ำไปยึดถือ
ปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

• บริษทัมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ือง โดยตระหนักถึงควำมส ำคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มและพฒันำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลกักำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 
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• หำกกำรปฏิบัติงำนใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อำจปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่ำกำรปฏิบติังำนมีผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงร้ำยแรง 
ให้บุคลำกรของบริษทัยุติกำรปฏิบติังำนเท่ำท่ีท ำไดช้ั่วครำวเพ่ือแจง้ผูร่้วมงำน ผูบ้งัคบับญัชำ และหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข หรือวำงแผนแกไ้ขต่อไป ห้ำมปฏิบติังำนต่อไปโดยเด็ดขำด 
 

7) กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 

บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นสังคมโดยไม่แยกขำดจำกสังคมบริษทัยอ่มมี
ภำระท่ีตอ้งรับผิดชอบในกำรพฒันำ และคืนก ำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้บริษทัเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนตำมกำร
พฒันำของสังคม บริษทัถือเป็นหนำ้ท่ีและเป็นนโยบำยหลกัในกำรให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดกำรพฒันำสังคมชุมชนส่ิงแวดลอ้มท ำนุบ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติรวมทั้งสนับสนุน
กำรศึกษำแก่เยำวชนและสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกำส ให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พึ่งพำตนเองได ้
 
แนวปฏิบัติ 

• บริษทัมุ่งท่ีจะท ำควำมเข้ำใจ ส่ือสำรกับสังคมถึงสถำนะ และข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของบริษทัควำม
รับผิดชอบของบริษทัต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และควำมรับผิดชอบของบริษทัในส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิด
ขอ้เท็จจริงท่ีอำจเปิดเผยได ้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลกบันักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูส้นใจทัว่ไป อย่ำงทนั
สถำนกำรณ์ 

• บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ืองในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำง
สังคมในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและพฒันำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลกักำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 

• บริษทัจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของ
สังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยท่ีสุด พร้อมทั้งสนับสนุนกำรลดกำรใช้พลงังำน และ
ทรัพยำกร 

• บริษทัปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในบุคลำกรของบริษทัทุก
ระดับอย่ำงต่อเน่ือง ให้ควำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกับคู่ค้ำท่ีมีเจตจ ำนงเดียวกันกับบริษทัในเร่ืองควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูน้ ำในกำรส่งเสริมกำรใชแ้ละกำรอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ
เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

• บริษัทจะคืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
กิจกรรมท่ีจะกระท ำตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง 
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หำกเลือกใช้กำรบริจำค จะมีกำรตรวจสอบข้อมูลผูรั้บบริจำค เพื่อให้แน่ใจว่ำน ำไปใช้ เพื่อกำรกุศลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยำ่งแทจ้ริง กำรบริจำคทุกคร้ังจะมีกำรรวบรวมเอกสำรเก็บไวเ้พ่ือ
เป็นหลกัฐำน 

8) นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทน ำแนวคิดในกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทำงธุรกิจท่ีสร้ำงประโยชน์ 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัต่อธุรกิจและสังคม 
 
แนวปฏิบัติ 

• ส ำรวจกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิจท่ีด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัว่ำ ก่อให้เกิดควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบในทำงลบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแกไ้ขเพ่ือลดผลกระทบดงักล่ำว รวมทั้งศึกษำ 
พิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำ
ไปสู่กำรคน้พบนวตักรรมทำงธุรกิจ  

• เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดป้ฏิบติัตำม  

• วิเครำะห์แนวทำงแกไ้ขปัญหำ ตลอดจนพฒันำนวตักรรมตลอดเวลำ โดยเป็นกระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ือง
อย่ำงไม่หยุดน่ิง เพ่ือ สร้ำงโอกำสในกำรคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือควำมเจริญเติบโตควบคู่ไปกบักำรสร้ำง
ผลก ำไรของธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืน  
 

9) กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่ำย 
 
แนวทำงปฏิบัติ 

• จัดท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนดำ้นสังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีครอบคลุมกำรด ำเนินกำรดำ้นธุรกิจ ด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั และดำ้นสังคม 

• จัดท ำข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และจัดให้มีช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลำกหลำย ให้ผูอ้่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
โดยสะดวก 

 

5.12 นโยบำยกำรป้องกนักำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้ 

บริษทัมีนโยบำยและวิธีดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้
เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยด์งัน้ี 
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1) บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำขอ้มูลและกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อควำมเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

2) บริษทัห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ใชข้อ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
และมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยบ์ริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

3) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ และพนกังำนซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยใน จะตอ้งระงบักำรซ้ือ และ/
หรือ กำรขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงหน่ึง (1) เดือนก่อนท่ีบริษทัจะมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินหรือขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์จนกว่ำบริษทัจะได้
เปิดเผยขอ้มูลภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแลว้ 

4) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงบุคคลดงักล่ำวรวมถึงคู่สมรส
และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ มำยงัเลขำนุกำรบริษทัโดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยในสำมสิบ (30) วนัท ำกำร
ภำยหลงัเขำ้รับต ำแหน่ง นอกจำกน้ี กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งแจง้เก่ียวกบักำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์อง
บริษทัทุกคร้ัง โดยแจง้อย่ำงน้อยหน่ึง (1) วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซ้ือขำยต่อคณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำร
มอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เม่ือมีกำรซ้ือหรือขำย
หลกัทรัพยภ์ำยในสำม (3) วนัท ำกำร ทั้งน้ี ตำมท่ีพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

5) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำร จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย มำยงัเลขำนุกำรบริษทั 
6) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์และรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ให้ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัทรำบ โดยเลขำนุกำรบริษทัเป็นผูจ้ดัท ำขอ้มูลรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในครำว
ถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรระหว่ำงปีไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี 

7) บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท ำให้
ผลประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือก่อควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน สัญญำจำ้งแรงงำน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน  

8) บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของลูกค้ำ โดยไม่น ำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

9) บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนักำร
เขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัจำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลให้กบัพนักงำนในระดบัต่ำงๆ ตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 

10) กรณีท่ีบุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกิจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนและอยูร่ะหว่ำง
กำรเจรจำ ซ่ึงเขำ้ข่ำยกำรเก็บรักษำขอ้มูลภำยในอนัอำจมีผลต่อควำมเคล่ือนไหวของรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทับุคคล
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เหล่ำนั้นจะตอ้งท ำสัญญำเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบั (Confidentiality Agreement) จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อตลำด
หลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

11) กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ผูท่ี้ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรใช้ขอ้มูลภำยในจะตอ้งถูกลงโทษทำงวินัย และ/หรือ กฎหมำย
แลว้แต่กรณี 

 

5.12 หลักกำรเกี่ยวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง 

บริษทัถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอื่นท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั ใช้โอกำสจำกกำรเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอื่นท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอื่นท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัดงัต่อไปน้ี 

1) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
2) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำรำยกำร

กบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่
มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

3) ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตำม 
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัดโดย 
• กำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ คู่สัญญำทั่วไปใน

สถำนกำรณ์เดียวกัน  ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร  
ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลกักำร  และวงเงินในกำรท ำธุรกรรม
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัหรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

• ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดรำยกำรตำมหลกักำรท่ีไดผ้่ำนกำรอนุมติัตำมขอ้ก่อนหน้ำ เพื่อ
รำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส หรือตำมควำมประสงคข์องคณะกรรมกำรบริษทั 

4) ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  ท่ีไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรคำ้ตำมขอ้ก่อนหน้ำ ในกำรท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว ให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำรเป็นคร้ังๆ ไป 
 

5.13 นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรด ำเนินกำรของบริษัทเม่ือมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย บริษทัจึงไดก้ ำหนด

นโยบำยและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไวอ้ย่ำงชดัเจน ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
และเพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น โดยนโยบำยและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัน้ี ไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2558 
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วัตถุประสงค์ 
บริษทัก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส ำคญัท่ีท ำให้บริษทัมีกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี วตัถุประสงคข์องกำรก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว่้ำกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกันทุกรำยกำรของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยจัดกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และไดมี้กำรเปิดเผยไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 
นิยำม 
“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ รำยกำรระหว่ำงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัหรือรำยกำรระหว่ำง
บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 
 
“บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ 

1) ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
2.1) ผูบ้ริหำร 
2.2) ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
2.3) ผูมี้อ ำนำจควบคุม 
2.4) บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุม 
2.5) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญำติสนิทของบุคคลตำม 2.1) ถึง 2.4) 

3) บุคคลใดๆ ท่ีโดยพฤติกำรณ์บ่งช้ีไดว่้ำเป็นผูท้  ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใตอ้ิทธิพลของบุคคลตำม 1) ถึง 2) ต่อกำรตดัสินใจ 
กำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือบุคคลอื่นท่ีมีพฤติกำรณ์ท ำนองเดียวกนั 

4) กรรมกำรของนิติบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั 
5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรตำม 4) 
6) นิติบุคคลท่ีบุคคลตำม 4) หรือ 5) มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
7) บุคคลใดท่ีกระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษทัท ำธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทำงกำรเงินแก่บุคคล

ดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปน้ี จะไดรั้บประโยชน์ทำงกำรเงินดว้ย ทั้งน้ีเฉพำะกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว 
7.1) กรรมกำรของบริษทั 
7.2) ผูบ้ริหำรของบริษทั 
7.3) บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษทั 
7.4) กรรมกำรของบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษทั 
7.5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลตำม 7.1) 7.2) 7.3) หรือ 7.4) 
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“บริษัทย่อย” หมำยควำมว่ำ 
1) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
2) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษทัยอ่ยตำม 1) มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 
3) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีอยู่ภำยใตอ้  ำนำจควบคุมกิจกำรต่อเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจ

ควบคุมกิจกำรของบริษทัยอ่ยตำม 2) 
 
“ผู้บริหำร” หมำยควำมว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ี (4) รำยแรกนับต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ ผูซ่ึ้งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ี (4) ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำย
งำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 
 
“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งน้ี กำรถือหุ้นดงักล่ำวให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 
“ผู้มีอ ำนำจควบคุม” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม)  
ทั้งน้ี “อ ำนำจควบคุมกิจกำร” หมำยควำมว่ำ  

1) กำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ (50) ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น  

2) กำรมีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลหน่ึง ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือไม่
ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด 

3) กำรมีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยออ้ม  
 

“ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลตำมมำตรำ 258 1) ถึง 7) แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก่อน
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม อนัไดแ้ก่ 

1) คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว 
2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว 
3) ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัซ่ึงบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน 
4) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบคุคลตำม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกดัควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วน

จ ำพวกจ ำกดัควำมรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบ (30) ของหุ้นทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
5) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม 1) หรือ 2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 3) หรือ 4) ถือ

หุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบ (30) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
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6) บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม 1) หรือ 2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 3) หรือ 4) หรือ
บริษทัตำม 5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบ (30) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

7) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่ำวสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 
 
“ญำติสนิท” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ดงัน้ี บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 
 
“กำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร” หมำยควำมว่ำ กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำท ำสัญญำ หรือท ำควำมตกลงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มเพ่ือก่อให้เกิดกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์กำรให้เช่ำ หรือเช่ำสินทรัพย ์กำรให้หรือรับบริกำร กำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลกัทรัพยใ์หม่ รวมทั้งเพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท ำดงักล่ำว 
 
“เง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ เง่ือนไขกำรคำ้ท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีมีรำคำและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดรั้บหรือให้กบับุคคลทัว่ไป 
2) รำคำและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับุคคลทัว่ไป 
3) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัแสดงไดว่้ำเป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกนัให้กบับุคคล

ทัว่ไป 
 

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถแบ่งออกเป็นห้ำ (5) ประเภท ไดแ้ก่ 
1) รำยกำรธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร เช่น 

ซ้ือขำยสินคำ้ กำรให้บริกำร ซ้ือสินคำ้เพ่ือน ำไปขำยต่อ เป็นตน้ 
2) รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรคำ้ซ่ึงธุรกิจโดยทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัหรือบริษทั

ย่อยกระท ำเพื่อสนบัสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัย่อย เช่น กำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน/คลงัสินคำ้ กำรจำ้ง
ขนส่งสินคำ้ กำรจำ้งบริหำร (outsource) กำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค กำรรับบริกำรสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

3) รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกินสำม (3) ปีและไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ัวไป 
4) รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  เช่น กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์กำรให้/รับบริกำร กำรลงทุน/ขำย

เงินลงทุนในกิจกำร เป็นตน้ 
5) รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  หมำยควำมว่ำ กำรให้หรือกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรับ

หรือให้กูยื้ม ค ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั เป็นตน้ 
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นโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
1) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้บริษทัทรำบ

เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลส ำหรับใชป้ระโยชน์ภำยในในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
2) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
3) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันทุกรำยกำรของบริษทัตอ้งมีกำรน ำเสนอและขอ

อนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวต่อฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 
4) ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของบริษทัเม่ือมีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
5) ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) ซ่ึงตอ้ง

เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยตอ้งท ำกำรเปรียบเทียบรำคำสินคำ้หรือบริกำรกบัรำคำตลำดภำยนอก ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ี
เหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั 

6) ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัอำจแต่งตั้งผูป้ระเมินอิสระเพ่ือท ำกำรประเมินและเปรียบเทียบรำคำ
ส ำหรับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีส ำคญั ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่ำว สมเหตุสมผลและเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 
กำรด ำเนินกำรของบริษัทเม่ือมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำของรำยกำร1) 

กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

ด ำเนินกำ
รได้ทันที 

เปิดเผยต่อ
ตลำด

หลักทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมก
ำรบริษัท 

ขออนุมัติท่ี
ประชุมผู้
ถือหุ้น 

1. รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกต ิ

          

1.1. รำยกำรธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขกำรคำ้
โดยทัว่ไป 

ไม่จ ำกดั  - - - 

1.2. รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไปและค่ำตอบแทนสำมำรถ
ค ำนวณไดจ้ำกทรัพยสิ์นหรือมูลคำ่อำ้งอิง 

ไม่จ ำกดั  - - - 

1.3. รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไปและค่ำตอบแทนไม่
สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกทรัพยสิ์นหรือ
มูลค่ำอำ้งอิง 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง   - - 

ขนำดใหญ ่ -   - 
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ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำของรำยกำร1) 

กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

ด ำเนินกำ
รได้ทันที 

เปิดเผยต่อ
ตลำด

หลักทรัพย์ 

ขออนุมัติ
คณะกรรมก
ำรบริษัท 

ขออนุมัติท่ี
ประชุมผู้
ถือหุ้น 

1.4. รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนุน
ธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือนไขทำงกำรคำ้
โดยทัว่ไป 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -    

2. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 
ปี และไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีเง่ือนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง   - - 
ขนำดใหญ ่ -   - 

3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร 
ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -    

4. รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน           
4.1. บริษทัหรือบริษทัยอ่ยให้ควำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเงินแก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ดงัต่อไปน้ี   

        

- บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดำ 

<100 ลำ้นบำท หรือ 
<3%  

ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ  

แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำ
กว่ำ 

-   - 

- บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นนิติบคุคลท่ี
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้ใน
สัดส่วนท่ีนอ้ยกว่ำสัดส่วนท่ีบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัอื่นๆ ท่ีมิใช่บริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี ถือหุ้นในนิติ
บุคคลนั้น 

<100 ลำ้นบำท หรือ 
<3%  

ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ  

แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำ
กว่ำ 

-   
2) 

4.2 รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอื่นนอกจำก 4.1 

ขนำดเลก็  - - - 
ขนำดกลำง -   - 
ขนำดใหญ ่ -   2) 
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หมำยเหตุ: 
มูลค่ำของรำยกำร 
1) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ลำ้นบำท หรือ น้อยกว่ำ หรือ เท่ำกบัร้อยละ 0.03 

ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดสูงกว่ำ 
2) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 ลำ้นบำท แต่นอ้ยกว่ำ 20 ลำ้นบำท หรือ มำกกว่ำ 0.03 แตต่  ่ำ

กว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดสูงกว่ำ 
3) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ลำ้นบำท หรือ มำกกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิแลว้แต่จ ำนวนใดสูงกว่ำ 
 
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ หมำยควำมว่ำ สินทรัพยร์วมหักดว้ยสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ค่ำควำมนิยม ค่ำใชจ้่ำยรอ

ตดับญัชี และหกัดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 
 
มูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  หมำยควำมว่ำ มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ตำมท่ีเปิดเผยในงบกำรเงิน แลว้แต่กรณี 
 
งบกำรเงิน  หมำยควำมว่ำ งบกำรเงินรวมฉบบัล่ำสุดของบริษทัท่ีใดผำ่นกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชี 

  
กรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุคล

ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัย่อยและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผูถื้อหุ้น ตำมสัดส่วนท่ีตนมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตำมเง่ือนไขกำรคำ้
โดยทัว่ไปหรือดีกว่ำ บริษทัจะไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในรำยกำรดงักล่ำว 
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5.14 นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส ำคญั ดังนั้น จึงให้
ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกนัรำยกำรท่ีอำจเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรระหว่ำงกนั โดยมี
หลกักำรท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1) กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

2) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กับบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้นให้มีกำรน ำเสนอ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะคณะกรรมกำร
บริษัทตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัซ่ึงถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ี
ตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษทัเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลควำม
เขำ้ใจในกำรถือปฏิบติัของพนกังำนทัว่ทั้งบริษทั 
 

5.15 นโยบำยกำรลงทุน 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทัเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทับริษทัจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและ
พิจำรณำควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน ผลตอบแทน และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทัอย่ำงรอบคอบ นอกจำกน้ี กำรลงทุนของ
บริษทัจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจอนุมัติท่ีก ำหนดไว ้และตอ้ง
สอดคลอ้งให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมำยต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะควบคุมดูแลผ่ำนกำรส่งกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรของบริษทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพื่อควบคุมทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรงำนให้สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 

5.16 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละส่ีสิบ (40) ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัจำก
หักภำษีและเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและเงินส ำรองอื่น (ถำ้มี) โดยบริษทัจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้นอยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน 
สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด 
ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษทัโดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีว่ำบริษทัจะตอ้งมี
เงินสดเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น ตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร ทั้งน้ี มติของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจะตอ้งถกู

"เอกสารไม่ถูกควบคุมหากมกีารดาวน์โหลดและพมิพ์"



 คู่มือ 
ฉบบัท่ี : B 
รหสัเอกสำร : 24CS-MN-002 
คร้ังท่ีแกไ้ขเอกสำร : 00 

คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
วนัท่ีบงัคบัใช ้: 24 มีนำคม 2565 
หนำ้ : 81 จำก 82 

 

น ำเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัให้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้แลว้ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 
ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสม

อยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นกำรอื่น เงินปันผลให้จ่ำยตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละ
เท่ำๆ กนั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

5.17 ติดตำมให้มีกำรปฏบิัต ิ

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย ให้
คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้งำนต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและควำมคืบหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนในดำ้นต่ำง ๆ ในกรณีท่ีกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไวค้ณะกรรมกำรบริษทัจะมีส่วนร่วมแกไ้ข ปรับปรุง หรือ
ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรน ำเสนอแผนงำนเพื่อแกไ้ขสถำนกำรณ์ คณะกรรมกำรบริษทัจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงลงไปตำมล ำดบั โดยใชเ้ป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกบั
แผนกลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจท่ีเหมำะสม รวมทั้งจดัให้มีระบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัดว้ย 
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