
 

เอกสารเลขท ีPO-ETEG-CS-  ฉบับปรับปรงุครังที 2/2564 

ประกาศใชวั้นที  11 สิงหาคม   



 

 
3 | ห น า  

 

สารบัญ 

บทนํา .............................................................................................................................................................................................. 6 

หมวดที่ 1: การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกร ................................................... 6 

ที่สรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน ................................................................................................................................................... 6 

1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในในฐานะการเปนผูนําองคกร ................................................................................................ 6 

1.2 การสรางคณุคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน ............................................................................................................................... 6 

1.3 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผดิชอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ ...................... 7 

1.4 การกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร .................................. 7 

และฝายจัดการอยางชัดเจน ....................................................................................................................................................... 7 

หมวดที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการที่เปนไปเพ่ือความย่ังยืน .................................................................... 9 

หมวดที่ 3 : การเสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล .............................................................................................................. 10 

3.1 โครงสรางการจัดการของบริษัท ......................................................................................................................................... 10 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท ...................................................................................................................................................... 10 

3.1.2 คณะกรรมการชุดยอย ........................................................................................................................................................................................ 15 

3.1.3 ภาวะผูนําและความเปนอิสระของคณะกรรมการ ................................................................................................................................... 24 

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ......................................................................................................................................................................... 25 

3.2 คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบรษิัท ................................................................................................. 26 

3.3 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ .............................................................................................................................. 26 

3.4 การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ .............................................................................................................................. 27 

3.5 การปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอของคณะกรรมการ ................................................................................... 27 

3.6 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ .......................................... 28 

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิท .................................................................................................... 29 

3.8 การเสริมสรางทักษะและความรูของคณะกรรมการ ........................................................................................................... 29 

3.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ................................................................................................................................. 29 

หมวดที่ 4: การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ................................................................................. 30 

4.1 การสรรหาและแผนการสืบทอดตาํแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ................................. 30 

4.2 การกําหนดคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม .................................................................................................... 31 



 

 

4 | ห น า  

 

4.3 โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ............................................................................................................................ 31 

4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร .......................................................................................................................................... 32 

หมวดที่ 5 : การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อยางมีความรับผิดชอบ ....................................................................... 32 

5.1 การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองคกร ........................................................................................................................ 32 

5.2 การประกอบธุรกิจอยางมีความรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม .................................................................................. 32 

5.2.1 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับผูถือหุน ............................................................................................................................................ 33 

5.2.2 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคา ................................................................................................................................................ 33 

5.2.3 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหน้ีทางการคา ................................................................... 33 

5.2.4 จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง .............................................................................................................. 33 

5.2.5 จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอม............................................................................................... 35 

5.2.6 จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจรติคอรรัปชั่น ............................................................................................................................. 35 

5.3 การจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ............................................................... 35 

5.4 การกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................................................... 35 

หมวดที่ 6 : การดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ............................................................. 36 

6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน .................................................................................................................... 36 

6.2 ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ ..................................................................................................................... 37 

6.3 การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน .......................................................................................................................... 37 

6.4 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น......................................................................................................................................... 37 

6.5 การรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส .......................................................................................................................... 38 

หมวดที่ 7 : การรักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล ...................................................................................... 39 

7.1 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล ......................................................................................................... 39 

7.2 สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี ................................................................................................. 40 

7.3 การแกไขปญหากรณปีระสบปญหาทางการเงิน ................................................................................................................. 40 

7.4 การจัดทํารายงานความย่ังยืน ............................................................................................................................................ 40 

7.5 นักลงทุนสัมพันธ ................................................................................................................................................................ 41 

7.6 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล ..................................................................................................... 41 

หมวดที่ 8 : การสนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน .............................................................................................. 42 

8.1 กอนการประชุมผูถือหุน ..................................................................................................................................................... 42 



 

 

5 | ห น า  

 

8.2 วันประชุมผูถือหุน .............................................................................................................................................................. 43 

8.3 หลงัการประชุมผูถือหุน ..................................................................................................................................................... 43 

8.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย ............................................................................................................................... 44 

8.5 การปองกันการใชขอมูลภายใน .......................................................................................................................................... 44 

8.6 การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ ................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 | ห น า  

 

   

บทนาํ 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหการบริหารจัดการธุรกิจเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความม่ันคงและเติบโตอยางตอเน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัท เปนองคกรที่

ดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดแกผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ โปรงใส ตรวจสอบได โดยการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมทั้ง หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหลักเกณฑวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากล (ASEAN 

CG Scorecard)  

โดยบริษัทไดเผยแพรแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

ยึดเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ซึ่งนโยบายการกํากับดูแลกิจารที่ดีของบริษทัครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้ 

 

 

 

 
หมวดท ี : การตระหนักถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาํองค์กร 

ทสีร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืน 

การดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําองคกรท่ีจะสรางคุณคาและการเติบโตให

กิจการอยางย่ังยืน  ภายใตหลักปฏิบัติดังน้ี 

1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในในฐานะการเปนผูนําองคกร 

บริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนในฐานะผูกํากับดูแลใหกิจการมีการ

บริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคุลมเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

- การกําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมาย 

- การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหบริษัทบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

1.2 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลกิจการโดยการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน และนําไปสูผลสําเร็จใน

ประเดน็สําคัญดังน้ี 

- สนับสนุนใหบริษัทสามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

- สงเสริมการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

- สงเสริมการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม 

- กํากับดูแลใหธุรกิจสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 
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1.3 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทตองกํากับดูแลใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ

ความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจน

มติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ  

ทั้งน้ี เพื่อแสดงใหเห็นวากรรมการและผูบริหารทุกคนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต 

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของดังนี้ 

- ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารทุกคน จะกระทําภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึง

หลักเกณฑและขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล 

- บริษัทกําหนดนโยบาอํานาจการดําเนินการและการอนุมัติ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัท

และผูบริหารที่เก่ียวของ 

- คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนประจําทุกไตรมาส 

- คณะกรรมการบริษัทตองรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูถือหุนรับทราบเปนประจําทุกป 

1.4 การกําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร  

และฝายจัดการอยางชัดเจน  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย

ตาง ๆ และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการอยางชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

1) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท และหนวยงานกํากับดูแล เพื่อสรางมูลคาใหกับบริษัทและเพ่ือประโยชนสูงสุดของ

บริษัท และผูมีสวนไดเสียอยางย่ังยืน โดยดําเนินการ 

- การจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ เพื่อใหกรรมการบรษิัทเขาใจบทบาท 

หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และใหมีการทบทวนกฎบัตรเปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- การมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการใหแกประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ฝายจัดการ โดยการมอบหมาย

ดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบรษิัทยังคงติดตาม

ดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(1) ควบคุม ดูแลบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุน

และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ 

(2) ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของบรษิัท 

(3) ติดตามและประเมินผลการดาํเนนิงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ และมีหนาที่รายงานผล การดําเนินงาน ความ

คืบหนาในการดาํเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท 

(4) จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ ทางธุรกิจ การระดม

ทุนของบริษัท  งบประมาณประจําปของบริษัทท่ีใชในการประกอบธุรกิจ รายงานประจําป และกําหนดอํานาจ

บริหารงาน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท 
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(5) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(6) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก   การฝกอบรม 

การวาจาง และเลิกจางพนักงานของบริษัท และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และ

สวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน   

(7) พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแตละรายการ ตามท่ีกําหนดไวใน

นโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และหรอืตามอํานาจอนุมัติท่ีคณะกรรมการบริษัทใหไว 

(8) ดูแลบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําสั่ง หนังสือแจงใดๆ ตามที่

กําหนดไวในนโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และ/หรือ ตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการ

บริษัทใหไว 

(9) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(10) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา  และพนักงาน เพ่ือเสรมิชื่อเสียงและภาพพจน ที่ดีของบริษัท 

(11) ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท 

(12) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจ ตามหนังสือมอบ

อํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ัง ที่คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดไว 

ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะ

เปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธาน

เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  (ตามที่นิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวน

ไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน

หรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว 

ทั้งน้ี บริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยแบงแยกหนาที่ไวอยาง

ชัดเจน และกําหนดเปนนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน  

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของฝายจัดการ 

ฝายจัดการเปนผูดําเนินการจัดการใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว และ

รายงานใหคณะกรรมการบริษัทรบัทราบอยางสมํ่าเสมอ โดยดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังน้ี 

 

(1) กําหนดและทบทวนกลยุทธ ภารกิจ เปาหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป 

(2) ดําเนินงานและบริหารกิจการใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(3) จัดใหมีและกํากับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมเพียงพอ 

(4) กําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร ภายใตแผนความตอเน่ืองของ

ธุรกิจและแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
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(5) ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย สอดคลองตามนโยบายและแผนงานที่ได

กําหนดไว 

 

 
 

 

 

 

หมวดท ี  การกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกจิการทเีป็นไปเพือความยงัยืน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให

สามารถเติบโตอยางย่ังยืน สรางคุณคาและเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ภายใตวิสัยทัศน “เปนผูนําการเปล่ียนแปลง

ดานนวัตกรรมดิจิตัลเพื่อตอบโจทยความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา พรอมขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยาง

ย่ังยืน” โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกิจการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม 

สอดคลองตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และส่ือสารใหผูบริหาร พนักงานทุกคนในองคกรขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสรางคุณคาใหท้ัง

แกกิจการ ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลงของ

ปจจัยตางๆ ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขัน 

รวมถึง การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการส่ือสารและเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท สะทอน

การดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัยังมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลใหม่ันใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธ

ของบริษัทท้ังระยะส้ันและระยะยาว สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท โดยมีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเขามาปรับใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย  
 

1. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหการจัดทํากลยทุธและแผนงานประจําป สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของบริษัทโดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได และสนับสนุนใหมีการ

จัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธในระยะปานกลาง 3-5 ปดวย เพื่อใหม่ันใจวากลยุทธและ

แผนงานประจําปไดคํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวข้ึนและสามารถคาดการณไดตามสมควร 

2. ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ปจจัยและความเส่ียงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) 

รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของธุรกิจ 

3. ในการกําหนดกลยุทธคณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใน

การสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย โดยอยูบนพ้ืนฐานความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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4. คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 

5. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการถายทอดและส่ือสารวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของธุรกิจ ผาน

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร รวมท้ังกลยุทธและแผนงาน  ใหทุกคนในกลุมบริษัทรับทราบและเขาใจโดย

ทั่วกัน 

6. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานท่ีเหมาะสม พรอมติดตาม

การดําเนินงานตามกลยุทธและแผนงานประจําป 

 

 
 

 

 
 

หมวดท ี  : การเสริมสร้างคณะกรรมการทมีีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทถือเปนหัวใจสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่มี

ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบตอหนาท่ี และการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเปนหลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส รอบคอบระมัดระวัง และเขาใจถึงบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบท่ีอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย ขอกําหนด กฎเกณฑ ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถอืหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ เพ่ือใหกลุมผูมีสวนไดเสียเกิดความมั่นใจ 

 

3.1 โครงสรางการจัดการของบริษัท 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และคณะกรรมการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหบริษัทดําเนินธุรกิจเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของ
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บริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหาร

ระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแล

กิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ใหเปนไปตาม

แผนงานที่วางไวอยางอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง

องคประกอบ คณุสมบัต ิความเช่ียวชาญ ประสบการณ จํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดสวนกรรมการอิสระ เพ่ือให

มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ีกําหนดไว 
 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการ

บริษัทตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร, รองประธานกรรมการ,  กรรมการที่เปนผูบริหาร, กรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี  

- คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบดวย

กรรมการบริษัทไมนอยกวา 10 ทาน แบงเปน กรรมการท่ีเปนผูบริหารไมนอยกวา 5 ทาน และกรรมการที่ไม

เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีกรรมการอยาง

นอยหน่ึงทานมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน 

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหนาที่

ถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร กับกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน (Executive Director) ใน

จํานวนน้ี มีอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองเปนกรรมการท่ีเปนอิสระ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมที่จะหนาที่ให

คําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทตองทราบ และดูแลการจัดการเอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัท เอกสารสําคัญตางๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้ง ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลใหองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุท่ีจําเปนตอการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร โดยมีคุณสมบัติท่ีสําคัญดงน้ี 

1. กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถ และปฏิบัตหินาที่ใหแกบริษัทได 

2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร 

 

3. จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ

กําหนด 

4. กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตในการเปนกรรมการดังกลาวตองไมเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และตองเปนไปตาม
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แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  

5. กรรมการบริษัทไมสามารถประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจกรรมของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมี

มติแตงตั้ง 
 

3. วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยคณะกรรมการบริษัทที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกได สําหรับกรรมการอิสระของ

บริษัทจะมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลน้ัน

สมควรดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

2. การประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจํานวนกรรมการที่จะออกไมสามารถแบงใหตรงตาม จํานวนได กําหนดให

ออกตามจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับสัดสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัตกิารเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท 

   มหาชนจํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจให 

   บริหาร จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหง 

    พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง (ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของ 

   จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ 

    จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

(5)  ศาลมีคําสั่งใหออก 

4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบรษิัท 

5. กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให กรรมการเลือกบุคคลซ่ึง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ

คงเหลือ 

6. นอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่

ยังเหลอือยูของกรรมการซ่ึงตนแทน และตองไดรับมติจากคณะกรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของกรรมการท่ียังเหลอือยู 

 

 

 

 



 

 

13 | ห น า  

 

4. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ตามที่ได กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการอยางชัดเจน โดย

สอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด และขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ัง สอดคลองตามหลักการกํากัดดูแลกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ วัตถุประสงค 

ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัท 

2. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ทิศทางการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และทบทวนให

มีความสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงเปนประจําทุกป พรอมกํากับ ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ

ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท

และผูถือหุน 

3. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใหมีการ

ทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4. จัดใหมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังผูสอบบัญชี 

และที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุง แกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน

สาระสําคัญ 

7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการน้ันๆ เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกบริษัท 

9. พิจารณากล่ันกรองรายงานที่ตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถือหุน โดยมีวาระหลักในการประชุม

ผูถือหุนสามัญประจําป ดังน้ี 
 

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

- พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบรษิัท 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหมแทนกรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ 

- เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

- พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในสวนที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน 

- เรื่องอื่นๆ 
 

10. พิจารณาและใหความเห็นตอรายการที่เก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และการดําเนินการ

ใดๆ ของบริษัท และบริษัทยอย ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ ยกเวนเรื่องที่

กฎหมายกําหนดใหตองของอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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11. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหาร และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตาม

ความเหมาะสม  

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมท้ังกํากับดูแลให

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเปนประจําทุกป 

13. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการจัดใหมีรายงานขอมูล

ทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทัน

การณและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

14. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรอืกรรมการยอย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง

หน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรอืมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมี

อํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจน้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควรการมอบอํานาจ

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําให

คณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง (ใหหมายความตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการ

ดําเนินธุรกรรมที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

15. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตน หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรอื

ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไวเปนการเฉพาะ ใหคณะกรรมการบริษัทน้ัน

ดําเนินการใหอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทดังกลาว โดยในกรณีที่การดําเนินการ

ใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน หรืออาจมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนการดําเนินการที่เก่ียวของกับบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของ กรรมการบรษิัททานน้ันจะไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว 

16. เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ท้ังนี้ เร่ืองที่

กรรมการมีสวนไดเสีย หรอืมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสีย 

หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดงักลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

- เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมตท่ีิประชุมผูถือหุน 

- การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน 

17. เรื่องตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวม

ประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

- การซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอ่ืนหรอืบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายให

บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

- การออกหุนใหมเพ่ือชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

- การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรอืเลิกบริษัท 

- การอื่นใดท่ีกําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน

ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน 

ทั้งน้ี เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซ่ึงมีสวน

ไดเสยีหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดงักลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับขอบเขตความ

รับผิดชอบ และหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยใหมกีารทบทวนเปนประจําทุกป 
 

3.1.2 คณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพี่อพิจารณา

กลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญเฉพาะเร่ืองตามที่ไดรับมอบหมาย และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการบริษัท โดยผานการ

พิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ ดังตอไปน้ี  
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 องคประกอบและคุณสมบัติ  

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย   กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการ

อิสระอยางนอย 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด รวมถึง 

ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

กําหนด ซึ่งมีองคประกอบและคุณสมบัติดังน้ี 

(1)  กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ มีคุณสมบัตคิรบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ีกฎหมายวา 

    ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสํานักงาน 

    คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนด 

(2) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ให

ตัดสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรอืบริษัทยอยลําดับเดียวกัน  

(3) ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปน บรษิัทจดทะเบียน

มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) มีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน่ึง (1) คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน

ความนาเช่ือถือของงบการเงนิ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(5) สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
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1.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอาจ

ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได  

2. นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัตกิารเปนกรรมการตรวจสอบ 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนงและ/หรือออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท               

กรณตํีาแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุท่ีไมสามารถดํารงตําแหนงไดจนครบวาระ ซ่ึง

มีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการตรวจสอบใหมเพ่ือ

ทดแทนตําแหนงที่วางลงภายในเกาสิบ (90) วัน นับต้ังแต วันที่ จํานวนกรรมการไมครบถวน เพ่ือให

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนกรรมการครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนเขามาแทน 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบรษิัท 
 

1.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และมี

การปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) รวมทั้ง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามกรอบการควบคุมภายในที่เปน 

 

3. มาตรฐานสากล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และพิจารณา

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก และจัดใหมีการประชุมรวมกับ

ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละหน่ึง (1) คร้ัง  

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบรษิัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดงัตอไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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(4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน   

(6) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

(7) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน     

(8) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากปฏิบั ติหนาที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

(9) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                    

8. ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน  

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

(2) การทุจริต หรอืมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน  

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน   

ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุง

แกไข ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานวามี 

รายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. จัดทํา ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคลอง

กับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ โดยใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทํารายงานตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท 

11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 

2.1 องคประกอบและคุณสมบัติ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารของ

บริษัทเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองคประกอบและคุณสมบัตดัิงน้ี 

1.  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท และใหแตงต้ังหน่ึงในกรรมการบริหารเปนประธานกรรมการบริหาร  

2. กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 
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3. กรรมการบริหารตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท มีความซ่ือสัตยสุจรติ มีจรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

4. การเสนอรายช่ือและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้ งเปนกรรมการบริหาร ตองผานกระบวนการสรรหาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ การประกอบ

วิชาชีพของบุคคลน้ัน เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 

5. เลขานุการบริษัททําหนาที่ เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือเปนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร เวนแตคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเปนอยางอื่น 
 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. กรรมการบริหารที่เปนกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยครบกําหนดออกตามวาระ

การดํารงตําแหนงของคณะกรรมบริษัท และเม่ือครบกําหนดตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัทอีกได 

2. กรรมการบริหารท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตาํแหนงเปนผูบรหิารของบริษัท 

เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหาร 

(4) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพนจากตาํแหนงและ/หรือออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท               

กรณตํีาแหนงกรรมการบริหารวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตทุี่ไมสามารถดํารงตําแหนงไดจนครบวาระ ซ่ึงมี

ผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการบริหารใหมเพ่ือ

ทดแทนตําแหนงที่วางลงภายในเกาสิบ (90) วัน นับตั้งแตวันที่จํานวนกรรมการไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความ

ตอเนื่องในการดําเนินงาน ทั้งน้ี กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธาน

คณะกรรมการบริษัท 
 

2.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 

1. กําหนดและทบทวนนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป และ

อํานาจการบริหารงานตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคมุดูแลการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทใหบรรลุผลเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดาํเนินงาน และ

งบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหา  ศึกษาและ

ประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม  

3. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุมบรษิัทในเครือ  และรายงานผลการดําเนินงาน

และฐานะทางการเงิน รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญใหแกกรรมการบรษิัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 

4. พิจารณาใหความเห็นแกคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับสนับสนุนการทํา

ธุรกิจตามปกติ เชน การเปด/ปดบัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ จํานํา จํานอง คํ้า
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ประกัน และอื่นๆ รวมถึง การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใดๆ เพ่ือการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอํานาจ

อนุมัตทิี่คณะกรรมการบริษัทใหไว 

6. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ  ตามที่กําหนดไวใน

นโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และหรอืตามอํานาจอนุมัติท่ีคณะกรรมการบริษัทใหไว 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การกําหนดงบประมาณ  การจัดตั้งบริษัทยอย/บริษัทรวมแหงใหม /กิจการรวมคา เพ่ือ

เตรียมการสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม รวมถึงการดําเนินการใดๆท่ีเก่ียวของ  เพื่อเตรียมรองรับการขยายงานใน

อนาคต ตามที่กําหนดไวในนโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติดําเนินการ และหรือตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการ

บริษัทใหไว 

8. กําหนดนโยบายโครงสรางคาตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนของพนักงานและผูบริหาร และ

เสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

9. คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจชวงใหผูบริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง

หรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร หรือ

การมอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ

รายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ  ประกาศของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ท้ังน้ี

การอนุมัติรายการใด ๆ ตองเปนไปตามนโยบาย และข้ันตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานกํากับดูแล

กําหนดไว 

10. พิจารณากล่ันกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเวนงานท่ีอยูภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ 

และ/หรือเปนอํานาจของคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัท ที่จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง 

11. มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระเพ่ือใหความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเปน รวมถึง พิจารณา

แตงต้ังท่ีปรึกษาและคณะที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรงุกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

เปนประจําทุกป 

13. ปฏิบัติหนาที่หรอืดําเนินการอ่ืนใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.1 องคประกอบและคณุสมบัติ 
 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการ

บริษัท และผูบริหารอยางนอยสาม (3) ทาน โดยกรรมการมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองเปน

กรรมการอิสระ  

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการเพ่ิมเติมจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรอืเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนท่ีพนจากตาํแหนงได  
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4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสามารถแตงต้ังเจาหนาที่ของบริษัทหน่ึง (1) คนทําหนาที่เปนเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณเหมาะสม มีความซื่อสัตย

สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

7. มีความเปนกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเปนอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

3.2 วาระการดํารงตําแหนง 
 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนที่พนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได 

2. นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระแลว กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัตกิารเปนกรรมการสรระหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

กรณีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไมสามารถดํารง

ตําแหนงไดจนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง

บุคคลที่มีคณุสมบัติครบถวนเปน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือใหคณะกรรมการชุดดังกลาว

มีจํานวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรน้ี โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนที่ตนเขามาแทน ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงให

ย่ืนใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

3.3    บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.3.1 บทบาทหนาที่ดานการสรรหา 

(1) พิจารณากําหนดและทบทวนโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบ ริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารใหเหมาะสมสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(2) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรร

หาที่ไดกําหนดไวและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 

(3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง 

(4) พิจารณากําหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan)ของผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

รวมท้ัง กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผูสืบทอดตําแหนง และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
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(5) กํากับดูแลใหบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารขอมูลเก่ียวกับบริษัทที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัตหินาที่ใหแกกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม 

(6) สนับสนุนใหบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท 

3.3.2 บทบาทหนาที่ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

(1)  พิจารณากําหนดหลักเกณฑ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงผลประโยชน 

     อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงที่เปนธรรม สมเหตุสมผล           

     เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรอืเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

(2) พิจารณาคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่

คลายคลึงกัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และ

ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท 

(4) พิจารณาหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใชในการพิจารณาปรับ

อัตราคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส/บําเหน็จ) ใหกับพนักงานและผูบริหารของบริษัท 

โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป เปาหมายการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้ง สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

โดยรวม และนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.1 องคประกอบและคุณสมบัติ  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริษัท และ/

หรือ  

2.  ผูบริหารของบริษัท อยางนอยจํานวนสาม (3) ทาน ทั้งน้ีกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอย 1 ทาน ตองเปน

กรรมการอิสระ 

3. ใหแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่ึงคนซ่ึงไมไดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เปนประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

      จํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวของ 

5. กรรมการบริหารความเส่ียง ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

     ที่เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอ 

     ในการปฏิบัติงาน 

6. ใหเลขานุการบริษัททําหนาที่เปนเลขานุการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือเปนเลขานุการ 

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เวนแตคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมอบหมายเปนอยางอ่ืน 
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 4.2 วาระการดํารงตําแหนง 
 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยกรรมการ บริหารความเส่ียงที่

พนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร

ของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมตเิปนอยางอ่ืน 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคณุสมบัติการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตาํแหนง 

กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุท่ีไมสามารถดํารงตําแหนงไดจนครบ

วาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนเปนกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจํานวนครบตามที่ไดกําหนดไว

ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเส่ียงแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู

ของกรรมการบริหารความเส่ียงคนที่เขามาแทน ท้ังน้ี กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตําแหนงให

ย่ืนใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

4.3 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

1 กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคูมือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการ

บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคลองตอทิศทางกลยุทธ

การดาํเนิน แผนธุรกิจ และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง 

2 กํากับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีการบริหาร

จัดการความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยูในระดับที่ยอมรับได สอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 

3 พิจารณาสอบทานและใหความเห็นการกําหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

4 พิจารณาและทบทวนการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดําเนินการ กรณีที่ไมเปนไป

ตามเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด (Corrective Measures) 

5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

6 มีอํานาจแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการ

ดําเนินธุรกิจขององคกร 

7 สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมการพัฒนา

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร 

8 รายงานความเส่ียงที่สําคัญขององคกร รวมถึง สถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหนา และ

ผลการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
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9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

10 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5.1 องคประกอบและคุณสมบัติ  
 

1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผูบริหารของ

บริษัทอยางนอยจํานวน 3 ทาน 

2. ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตองเปนกรรมการอิสระ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็น

โดยอิสระ 

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถแตงตั้งเจาหนาที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ทาน เพ่ือทําหนาที่เลขานุการของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

4. กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด กฎหมาย

วาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 

5. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตองเปนผูมีความรูในดานการกํากับดูแลกิจการ และใชความรู ความสามารถ รวมทั้ง

ประสบการณในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

บริษัท 

6. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 

5.2 วาระการดํารงตําแหนง 
 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระอาจ

ไดรบัการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได  

2. กรณีกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวนแต

คณะกรรมการบรษิัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตาํแหนง 

กรณีตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไมสามารถดํารงตําแหนงไดจนครบ

วาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหม

เพื่อทดแทนตําแหนงที่วางลงภายในเกาสิบ (90) วัน นับต้ังแตวันที่จํานวนกรรมการไมครบถวน โดยใหกรรมการท่ีเขามา

แทนมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเขาทําหนาที่แทน ทั้งน้ี กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบริษัท 
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5.3   บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 

1. พิจารณากําหนด นโยบาย คูมือและแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรม

ของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท นโยบายดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน(Anti-

Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ในฐานะผูนําที่สราง

คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพ่ือกอใหเกิดความโปรงใสเปนธรรมและสนับสนุนการ

เจริญเตบิโตของบริษัทอยางย่ังยืน 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย คู มือและแนวทางปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุก

ระดับ ตลอดจนดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายความรบัผิดชอบตอสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

3. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบรษิัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูบริหาร และพนักงาน

เปนไปตามนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5. กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ไดวางเอาไว 

6. ใหความห็นชอบตอรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนประจําทุกปและเสนอตอ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

3.1.3 ภาวะผูนําและความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

-      คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการ ดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูมีสวนได

เสยีทุกฝาย 

- คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระจากภายนอก ซ่ึงเปนผูมีความรู ความสามารถ โดยกรรมการ

อิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และขอมูลธุรกิจอื่นๆ อยางเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นไดอยางเปน

อิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของ และเขารวมประชุมโดยสมํ่าเสมอ พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรองความเปน

อิสระของตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเปดเผยในรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป ในรายงานแบบแสดง

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท  

- กรรมการอิสระทุกคนจะตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัตอิื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชน

ของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากน้ี ยังตอง

สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ 
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3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                                                                                      

บริษัทไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระไวตามหลักเกณฑ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกําหนด โดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดงัน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคมุของบรษิัทใหญ บริษัทยอย บรษิัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ีลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่ง

เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหารผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรอืบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือ

หุนท่ีมีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวัน

ไดรบัแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรบัแตงต้ังใหขดาํรงตําแหนงกรรมการอิสระ  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับแตงต้ังใหข้ึนดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลกูจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงนิเดือน

ประจํา หรอืถือหุนเกินรอยละ 1 ของ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบรษิัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

10. ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท

ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(collective decision) ได 
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3.2 คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการ

อิสระ และแบงแยกบทบาทหนาที่จากประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทอยางชัดเจน เพ่ือเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจ

อยางมีอิสระ ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ดังน้ี 
 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย

หารอืรวมกับฝายจัดการ เพื่อใหแนใจวาเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุไวในวาระการประชุมแลว รวมทั้ง กํากับดูแล

การจัดสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการไดรบัขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา 

2. เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ ท่ีประชุมคณะกรรมการตองมีการวินิจฉัยชี้ขาดในท่ีประชุม และมีการ

ลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัท 

4. เปนประธานที่ประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่

กําหนดไว 

5. ดูแลใหการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการและผูถือหุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการบรษิัท 
 

3.3 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณาคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยใหเหมาะสม สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 

รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวตามข้ันตอนดังน้ี  

- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการคัดเลือก

เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท โดยเฉพาะผูถือหุนราย

ยอย (ถามี) 

- พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท จะตองไมมีคุณสมบัติ และลักษณะตองหาม

ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) 

- พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนง กรรมการของบริษัทจะตองมีความรู ทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน กวางไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการ

ปฏิบัติหนาที่ ดวยความเปนธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทํางาน

ที่ดี ไมดางพรอยและมีจรยิธรรมที่ดีงาม 

- พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท จะตองไม ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบรษัิท ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนสวนตน หรอืผูอ่ืนก็ตาม 

- การสรรหากรรมการ สามารถใชบริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firms) หรอืใชฐานขอมูลกรรมการ (Director 

Pool) ในการสรรหากรรมการใหม 
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3.4 การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการ และผูบริหาร ในระดับที่เหมาะสมใหสอดคลองกับบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ดวยความชัดเจนเปนธรรม เปนไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

การพจิารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณากําหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ การจายผลตอบแทนของ

คณะกรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัทอยางเปนธรรมเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  

- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบ เขตอํ านาจหน าที่  และความ รับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย

หนาที่เพ่ิมขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม 

- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป  

- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment 

of the Board of Directors' Performance) ในแตละป รวมท้ังมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณา

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ตอไป  

- พิจารณาทบทวนรูปแบบ และหลักเกณฑการจายผลตอบแทนทุกประเภททุกป ทั้งจํานวนเงินสด และสัดสวน

การจายผลตอบแทนใหมีความเหมาะสม ไดแก ผลตอบแทนประจําเดอืน (เชน คาเบี้ยประชุม) และผลตอบแทน

รายป (เชน เงินบําเหน็จ) ที่จายใหกับคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 

3.5 การปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรรเวลาอยาง

เพียงพอ โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัตดัิงนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 5 บริษัท  และใน

กรณีที่มีการดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท  กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยาง

ใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในบริษัทอื่น จะดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทจะ

ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอ่ืน  (ยกเวนบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว ) จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทกอน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตําแหนงกรรมการและจํานวนบริษัทที่

สามารถไปดํารงตําแหนงได ทั้งนี้การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นๆทุกบริษัท ตองไมขัดตอขอกําหนด หรือกฎเกณฑของ

หนวยงานกํากับอ่ืนที่เก่ียวของ  ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวากรรมการทุกคนจะสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

เพียงพอ และจัดใหมีการรายงานการดํารงตําแหนงอ่ืนกรรมการและเปดเผยใหเปนที่รับทราบ 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปน
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กรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ/หรือเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัทไมได 

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน โดยบรษิัทจะจัดใหมีการปฐมนิเทศแก

กรรมการใหม เพ่ือแนะนําภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงใหขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม 

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังที่ไดจัด

ใหมีข้ึนในรอบป 
 

3.6 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมในระดับที่

เหมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทั้ง บริษัทยอยและบริษัทรวมมีความเขาใจถูกตองตรงกัน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ดังน้ี  

1. บริษัทจะสงบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในแตละบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามสัดสวนการถือ

หุนในแตละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกัน โดยการสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบรษิัทยอยและ

บริษัทรวมจะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละ

ธุรกิจ 

2. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีคณะกรรมการของบรษิัทยอยและบริษัทรวมแตละบรษิัทปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเปนไปตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมี

จรยิธรรม 

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางตอเน่ือง รวมถึงให

คําแนะนําเพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถ

จัดการอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันเวลาและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทยอยและบริษัทรวม มีระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการดาํเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดําเนินการในการจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และ

แผนงานที่สําคญัตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 

6. บริษัทจะกําหนดแผนงานและดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวาบรษิัทยอยและบรษัิทรวม มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผล

การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงขอมูลตางๆ ที่ตองเปดเผยแกหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได  

7. ในกรณีที่บรษิัทยอยและบริษัทรวมมีความจําเปนตองเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรอืรายการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะตองติดตามใหบริษัทยอยและบริษัทรวมเขาทํารายการดวยความโปรงใสและเปน

ธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพย ซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

8. บริษัทจะดําเนินการที่จําเปนและติดตามใหบริษัทและบริษัทรวม มีระบบในการเปดเผยขอมูลและระบบควบคุม

ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ 
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3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเปน

ประจําทุกป ปละ 1 คร้ัง โดยใชแบบประเมินตามแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซ่ึงนํามาปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

- เพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ในระหวางปที่ผานมา 

- เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากข้ึน เน่ืองจากไดทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองไดชัดเจน 

เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายบริหาร จากผลการประเมินดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทสามารถนํามาใชเปนขอมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอยตอไป 

ทั้งน้ี ผลการประเมินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยบรษิัทจะเปดเผยใหเปนที่รับทราบ โดยบรษิัทจะเปดเผย

ขอมูลหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานผลการดําเนินประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

 

3.8 การเสริมสรางทักษะและความรูของคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมและจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ และการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทใหกับกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยอยางนอยคณะกรรมการทุกคนตองเขารวมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ

คณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งน้ี เพื่อนํา

ความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการพัฒนาบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการใหมจะไดรับการแนะนําและมีขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐานความเส่ียง และสภาพแวดลอมที่

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใหเปนที่รับทราบ

ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 

3.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถ

เขาถึงขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

- บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความ

จําเปน โดยแจงใหกรรมการแตละคนทราบลวงหนา เพื่อใหจัดเวลา และเขารวมประชุมได  

- ในการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรวมกันกําหนดการประชุม และ

พิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องราว

ตางๆ เพ่ือเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยหลีกเล่ียงการเพ่ิม การถอน การเวียนวาระการประชุม  

- ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม ไดเปดโอกาสให กรรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งน้ีในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือมติของเสียงขางมาก โดย

ใหคณะกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยคณะกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิออก
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เสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ี

ขาด 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารไดเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชน และ

รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตในบางวาระที่ประชุมเฉพาะ

คณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร ทั้งน้ีเพ่ือความเปนอิสระในการพิจารณาเร่ือง

ตางๆ  

- เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงาน  การประชุม โดยเสนอใหท่ี

ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอง ทั้งน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม ใหมีความ

ละเอียดถูกตองมากที่สุดได  

- รายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของ

บริษัทฯ ณ สํานักงานเลขานุการ และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระ

การประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน 

 

 

 

 

หมวดท ี : การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบคุลากร 

4.1 การสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

 การสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูดําเนินการและกํากับดูแลใหการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหาร

ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายขององคกร โดยการ

ดําเนินการดังน้ี 

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนด ทบทวน

โครงสราง และคุณสมบัติของผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหเหมาะสม สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

- พิจารณาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท จะตองมีคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

- พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงจะตองมีความรู ทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน กวางไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการ

ปฏิบัติหนาท่ี ดวยความเปนธรรม มีความตรงไปตรงมา มคีวามกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทํางาน

ที่ดี ไมดางพรอยและมีจริยธรรมที่ดีงาม 

- พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท จะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือผูอ่ืนก็ตาม 

- คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดรับการอบรมและ

พัฒนา เพ่ือเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการเตรียมความพรอมใน

การสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง 
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- ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงอาจดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตในการเปนกรรมการ

ดังกลาวจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของตน และหามมิใหประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจที่มี

สภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย 

 

แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญอยางเปนระบบ เพ่ือทดแทนผูที่เกษียณอายุ หรือบรรจุลงใน

ตําแหนงงานใหมท่ีเกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปล่ียนแปลงโครงสรางของบริษัทฯ หรือการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูงสุด เพื่อความตอเนื่องในการบริหาร และเพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดํารงตําแหนงงาน

สําคญัดงักลาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และหลักเกณฑการวางตัว

ผูสืบทอดตําแหนงงาน โดยใชหลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผูสืบทอดตําแหนงงาน 

(Talent Management and Succession Planning) ดวยวิธีการคัดเลือกผูที่มีศักยภาพสูง โดยใชแนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทฯ 

และมีการสื่อสารเพ่ือใหไดรับทราบ และเขาใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผูบริหารใหมีความ

พรอมในการสบืทอดตําแหนงงาน เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคัดเลอืกตามกระบวนการสรร

หา ซึ่งพิจารณา จากความรู ความสามารถ ประสบการณ และวิสัยทัศนในการนําพาบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธที่

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดไว และสามารถสรางความเติบโตไปพรอมกับองคกร อันจะสงผลใหบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ 

สามารถบรรลเุปาหมายเชิงกลยุทธ ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

    .  การกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม 

การพิจารณาคาตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณากําหนดรูปแบบ และ

หลักเกณฑการประเมินผล การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงของบรษิัท ดังตอไปน้ี  

- พิจารณากําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช

ในการพิจารณาปรบัอัตราเงินเดือน และการจายเงินรางวัลประจําป (Bonus) ใหกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดย

พิจารณาจากงบประมาณประจําป และเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทรวมท้ังสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแลว

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

- พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดโครงสรางการจายเงินเดือน เงินรางวัล ประจําป (Bonus) 

และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารข้ึนไป แลวเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตอไป ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

- พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดอืน ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของผูบรหิารระดับสูงของบริษัททั้งท่ีเปนตัว

เงิน และไมเปนตัวเงิน 

 

    .  โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการ

บริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหาที่ของ

คณะกรรมการบริษัท และจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคมุกิจการอยางเหมาะสม 
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     .  การบริหารและพฒันาบุคลากร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมใหความรูแกผูที่เก่ียวของในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงรวมถงึผูบริหาร และบุคลากรของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

ในดานการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจํานวนบุคลากร สวัสดิการ และ

แรงจูงใจใหมีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และสงเสริมใหมีการฝกอบรม และให

ความรูแกผูเก่ียวของในระบบการ กํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดยอาจกระทํา

เปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอกก็ได 

 
 

 

 

หมวดท ี5 : การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิ อย่างมคีวามรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท จึงสนับสนุนใหฝาย

จัดการสรรหาผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สรางประโยชนตอสังคม การใชงานของลูกคา 

ควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอม และสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการทาํงานในองคกร โดยจัดให

มีกรอบการกํากับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงาน และบริหารความเส่ียงของกิจการ เพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการไดอยางย่ังยืน 

 

5.1 การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองคกร 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง

คุณประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

- คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม โดยกําหนดใหอยูภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ 

และกลยุทธองคกร พรอมดูแลและติดตามใหฝายจัดการนําไปเปนสวนหน่ึงในแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

และการบริหารความเส่ียงองคกร 

- คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหกิจการตามปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลง ทัง้ใน

รูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมท้ัง การรวมมือกับคูคาและพันธมิตรในการ

สรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการสรางประโยชนรวมกัน 

 

5.2 การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ที่จะตอง

สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพ่ือใหม่ันใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategic) ของกิจการ 

บริษัทต้ังม่ันในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูหน่ึงผูใด อยางไมเปน

ธรรม ไมใชวิจารณญาณ หรือความสัมพันธสวนตัวตัดสิน และใหโอกาสเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยก เช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือ
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เพศ บรษิัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคม และชุมชน และถือเปนภารกิจหลักที่จะสรางสรรคโครงการ และกิจกรรมที่

เปนประโยชนในการพัฒนาสงัคม และชุมชน โดยบรษิัทไดวางแนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายไวดังน้ี 

 

5.2.1 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับผูถือหุน  

บริษัทมุงม่ันที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน 

และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง รวมทั้งดําเนินการอยางโปรงใส มีระบบบัญชีท่ีเชื่อถือได และเพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการดังกลาว  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูถือหุนซึ่งเปดเผยอยูในคูมือจริยธรรม

ธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัตอิยางเครงครัดทั่วทั้งองคกร 

5.2.2 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคา 

  บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจ และความม่ันใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑ และบริการที่ดีมี

คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือใหบริษัทมีคุณลักษณะดังกลาว กรรมการ

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับลูกคาซ่ึงเปดเผย ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดทั่วทั้งองคกร  นอกจากน้ีบริษัทไดจัดต้ัง Call Center เบอร 02 1582000 เพื่อตอบคําถาม ขอรองเรียน และ

ขอสงสัยเพื่อเปนชองทางใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทไดโดยตรง 

5.2.3 จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหน้ีทางการคา  

บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือรักษาผลประโยชนรวมกัน กับคูคา คูแขง ทาง

การคา และเจาหน้ีทางการคา โดยบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑตางๆอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณที่

ดีในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหน้ีทางการคา ที่กําหนด

ข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปดเผยไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดท่ัวท้ัง

องคกร   

คูคา : บริษัทมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจางผูออกแบบ ผูรับเหมา เพ่ือใหคูคาของบริษัทไดมีโอกาส

เขามา ประมูลงาน หรอืทํางานตามขั้นตอน และเปนการคัดเลือกคูคาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด   

คูแขง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมใชวิธีการที่ไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงทางการคา 

การแขงขันจึงเปนไปอยางเปนธรรม 

เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีที่ใหการสนับสนุนเงินกูของบริษัท 

 

5.2.4 จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง 

บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนปจจัยหน่ึงสูความสําเร็จ จึงมุงม่ันในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการ

ทํางานที่ดี สงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน และเพิ่มมูลคาแกผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม กรรมการ

บริษัทจึงกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับพนักงาน ซึ่งเปดเผยในคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดทั่วทั้งองคกร 

พนักงาน: บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม และเปนธรรม ใชระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสะทอนผลการปฏิบัติตามความเปนจริง นอกจากน้ีผลจากการประเมินจะใชในการวางแผนการ

ฝกอบรม การสนับสนุนเร่ืองการศึกษาตอของพนักงาน และการพิจารณาจายคาตอบแทนที่เปนธรรม รวมท้ัง บริษัทยังจัดต้ัง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และสวัสดิการตาง ๆ กํากับดแูลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยท่ีดใีนสถานที่ทํางาน ดังน้ี  
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- พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความสามารถภายในบริษัทเพื่อบรรจุในตําแหนงที่สูงขึ้นกอนการสรรหาจาก

ภายนอก โดยหากเปนพนักงานจากภายนอก บริษัทมุงสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติ

ที่ดี เขากับองคกรไดมารวมงาน กับบริษัทตามความจําเปน และความเหมาะสมของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงการใช

ทรพัยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  

- สงเสริมความกาวหนาของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอยางชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให

ไดรับการพัฒนาตามทิศทางดังกลาวอยางเปนระบบ และตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถทํางานในหนาท่ีปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต  

- บริหารคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ ใหเปนไปโดยยุติธรรม และตามราคาตลาดของประเภทธุรกิจ และปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันอยูเสมอ และใชระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน และการเลื่อน

ตําแหนง โดยพิจารณา ความรูความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแตละบุคคลประกอบกัน 

- สงเสริมการทํางานเปนทีม ใหพนักงานมีความรวมมือรวมใจกันทํางาน เสมือนหน่ึงเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงถือเปน

วัฒนธรรมองคกรที่สําคัญของบริษัท โดยบริษัทกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดงันี้ 

1. กระบวนการสรรหาบุคลากร 

     บริษัทมีการกําหนดคุณสมบัตขิองพนักงานอยางชัดเจนตามลักษณะงาน ไมนําความแตกตางดานเชื้อ

ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพล

ภาพมาเปนปจจัยในการพิจารณา และตัดสินการจางงาน โดยจะคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

กระบวนการคัดเลือก ตามวิธีการที่กําหนดไว นอกจากน้ีหากมีตาํแหนงงานวางลง หรือมีตําแหนงงานใหม

เกิดข้ึน บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทกอนการคัดเลือก

จากบุคลากรภายนอก ยกเวนแตไมมีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทจึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดย

จะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เขากับองคกรไดมารวมงานกับ

บริษัทตามความจําเปน และความเหมาะสมของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรบุคคลให

เกิด ประโยชนสูงสุด 

2. การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 

      บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบาย การพัฒนา

พนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือฝกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดย

สนับสนุนทั้งการจัดการฝกอบรมใหแกพนักงาน ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เชน ใหความรูที่

เก่ียวของกับพนักงานในการเพ่ิม ศักยภาพในการทํางาน และความรูดานอ่ืนๆ ทั้งดานกฎหมายที่

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อนําความรูที่ไดมาใชกับการทํางาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี

ย่ิงข้ึน รวมถึงกระตุนและสรางเสริมความรวมมือในการทํางานเปนทีม รักษาความสัมพันธระหวาง

ผูรวมงานดวยกัน และระหวางหัวหนางานกับผูปฏิบัติงาน 

3. การจายผลตอบแทนในการทาํงาน 

      บริษัทจัดใหมีเง่ือนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงาน ไดรับคาตอบแทน

ที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบ นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายพิจารณา

ปรับเพิ่มคาตอบแทนตามเกณฑที่บริษัทกําหนดไวดวยความเปนธรรม ใหโอกาสและผลตอบแทนที่เปน

ธรรมตอพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการดาํเนินงานของบริษัท  

4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  
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     บริษัทจัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอยาง

เหมาะสม เชน การกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

เพ่ือระบบปองกัน 

อุบัตเิหตทุี่อาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัตงิาน การจัดใหมีสถานที่ทํางานท่ีสะอาด เพื่อความปลอดภัย

จากอันตรายที่  อาจเกิดขึ้น ในสวนของพนักงานบรษิัทจัดใหมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 

5.2.5 จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง ให

ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกสังคมและ

ส่ิงแวดลอม ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะดังกลาว คณะกรรมการบรษิัทจึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

มีสวนรวมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปดเผยไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of 

Conduct) รวมถึง ไดเปดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป หรือรายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) 

ประจําป เพ่ือใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

5.2.6 จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

บรษิัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นตอสาธารณะ นอกจากน้ีบริษัทไดเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

5.3 การจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลาดสาย Value Chain เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักได

อยางย่ังยืน 

บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของ

ปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ โดยการกํากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการใชทรัพยากรจากคณะกรรมการบริษัทอยาง

ตอเน่ือง 
 

5.4 การกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดงคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ 

รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

- บริษัทจัดใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการใชงานขององคกร เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 

- คณะกรรมการบริษัทกําหนดการบริหารความเส่ียงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศดวย 

- บริษัทจัดทําแผนและมาตรการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุมแผนการ

รองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบสารสนเทศ พรอมมีการซอมแผนและทบทวนเปนประจําทุกป 
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- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- บริษัทจัดสรรและบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการกําหนด

ลําดับความสําคัญของแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับแผนกลยุทธ ผลกระทบ

ตอการดําเนินธุรกิจ ความเรงดวนในการใชงาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

หมวดท ี6 : การดูแลให้มรีะบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทเีหมาะสม 

6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทํา

ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

การบริหารความเส่ียง   

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพ่ือกําหนดนโยบาย และเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติใน

การบริหารความเส่ียงที่สอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเส่ียงระดับองคกร (Corporate 

Risks) ของฝายจัดการ รวมทั้งติดตามสถานะความเส่ียง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การจัดการความเส่ียงใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง จะรายงานการบริหารความเส่ียงองคกรตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส หรือเม่ือมีประเด็นความเส่ียง

ที่สําคัญ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เพื่อเปนกรอบและแนวทางการบริหารความ

เส่ียงขององคกรในทิศทางเดียวกัน 

 

การควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการกําหนดขอบเขต

หนาที่ และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมี

การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก รายการบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออก

จากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุล และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน 

โดยบริษัทจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหบริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบทุกหนวยงานของบริษัทและใหมี

การบันทึกขอมูลที่ถูกตองครบถวน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทกําหนด และไม

ดําเนินการใดอันเปนการละเมิดกฎหมายที่ เกี่ยวของ โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหแกคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเขาตรวจสอบอยางสมํ่าเสมออีกดวย 
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6.2 ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหสามารถปฏิบัตหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนอิสระ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 ทาน ซ่ึงทุกทานตองเปนกรรมการอิสระ และมี

คุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับชอบที่ไดกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย อาทิ สามารถเรียกผู

ที่เก่ียวของมาใหขอมูล หรือหารือรวมกับผูสอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ

อ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาได 

4. คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 

6.3 การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแล และจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และการทํา

ธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบรษิัทในลักษณะที่ไมสมควร 

1. บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงเปดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุน การถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทใหทราบทกุครั้ง  

2. บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

3. บริษัทกําหนดเปนนโยบายวาการทํารายงานระหวางกันที่สําคัญตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 

การจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ตลอดจนกํากับดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลดวย 

 

6.4 การตอตานการทุจริตคอรรปัชั่น 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร

และเผยแพรตอสาธารณะบนเว็บไซตของบรษิัท และสื่อสารในทุกระดบัทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดจริง 

โดยนโยบายเก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติสําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ 

กลาวคอื ไมกระทําหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่นไมวากรณใีดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด จัดใหมีการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่วางไวได 

รวมท้ังตรวจสอบ 
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การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามขอกําหนด กฎระเบียบ และชวยคนหาขอบกพรองจุดออน รวมถึงใหคําแนะนําใน

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหความรวมมือกับ

ภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

รวมถึง ไดแตงต้ังคณะทํางานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและการ

ติดตามการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการทํางาน โดยมีการรายงานผลใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 

บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายที่ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และยึดม่ัน

คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานดวยความโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัตทิี่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝายบริหาร  และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซ่ึงเปน

สวนหน่ึงของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท 

6.5 การรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส 

ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียมีขอสังเกตเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน 

หรือเบาะแสการกระทําที่ทุจริต หรือฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือหลักจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ผานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได โดยขอมูลการรองเรียนและเบาะแสที่แจงมายัง

บริษัทจะถูกเก็บไวเปนความลับ  ซ่ึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะสั่งการใหตรวจสอบขอมูล และหาแนวทางแกไข (หากมี) 

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหสามารถรองเรียนกับบริษัทผาน

ชองทางตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อาทิ ลูกคา คูคา และประชาชนทั่วไปสามารถรองเรียน หรือ

แสดงความคดิเห็นตอบริษัท โดยผานชองทางตางๆ ดังน้ี 

 แจงผานอีเมลของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

E-mail: independentdirector@eastern-groups.com 

 แจงผานเว็บไซดของบริษัทฯ www.eastern-groups.com หัวขอ “ชองทางการรองเรียน” 

 แจงผานไปรษณยีปดผนึก ถึง  ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

ที่ต้ัง สํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

10240 

 แจงผาน “กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจรติคอรรัปชั่น”  

(ตั้งอยูภายในบริษัท : เปดกลองไดเฉพาะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัท) 

สําหรับบุคลากรของบริษัทสามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดโดยตรง 

ทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรอืจะสื่อสารโดยตรงกับผูบริหารระดบัสูง 
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หมวดท ี7 : การรักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล คุณภาพของขอมูล และการเปดเผยขอมูลอยาง

ชัดเจน ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และสม่ําเสมอ ทั้งดานบวกและดานลบ เพ่ือใหผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทเกิด

ความมั่นใจ และไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกัน ตามขอกําหนด กฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

 

7.1 การจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

การจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอตอผูถือหุน

ในรายงานประจําป ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทใหมีการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด และมีความเปนอิสระดูแล

ใหบริษัทเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จัดการดูแลใหรายงานทางการเงินรวมของบริษัทมีความ

ถูกตองครบถวนเปนจริง และมกีารเปดเผยขอมูลสําคัญเพียงพอครบถวน สมเหตุสมผล และเปนที่เชื่อถือได 

 

การเปดเผยขอมูล 

-    บริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตองครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี 

โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดดําเนินการตามเกณฑของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) อยางถูกตอง ครบถวน ตรง

เวลา และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

- บริษทัฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปดเผยขอมูลโดยการ

จัดทํารายงานตางๆ อยางครบถวน เพ่ือใหมั่นใจวาไมมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองที่ตัดสินใจ อาทิเชน รายงานการมีสวน

ไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของรายงานการถือหลักทรัพย และการรับทราบภาระหนาท่ี

การรายงาน การถือหลักทรัพย รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง กฎบัตรของ

คณะกรรมการ 

 

เฉพาะเร่ือง การรับรองความเปนอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

- บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลนอกเหนือจากสารสนเทศตางๆ ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย เพื่อ

เปดเผยขอมูลใหแกผูถือหุน และสาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบ ขาวสารของ บริษัทฯ ไดแก ขาวการลงทุนที่สําคัญ 

ขาวการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม เปนตน 
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ชองทางการเปดเผยขอมูล 

 บริษัทฯ เผยแพรขอมูลผานทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขขอมูล

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

 บริษัทฯ จัดใหมีการส่ือสารภายในองคกรเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลที่มีความสําคัญตอพนักงานในบริษัทฯ ผาน

ระบบสื่อสารภายในองคกรรูปแบบตางๆ อาทิเชน อีเมล อินทราเน็ต เปนตน เพื่อให พนักงานไดรับทราบถึงกลยุทธ

ทิศทางนโยบายขาวสารภายในองคกรเพื่อนําไปใชประโยชน ในการดําเนินงานภายใตแนวปฏิบัติของการใชขอมูล

ภายใน และการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยหนวยงาน และ

พนักงานที่รับผิดชอบรบัทราบถึงหนาที่ ของผูเปดเผยขอมูล และปฏิบัติตามดวยความซื่อตรง 
  

7.2 สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

 คณะกรรมการบรษิัทติดตามดูแลเพื่อใหกลุมบริษัทมีความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในกา

ชําระหนี้ ภายใตแนวปฏิบัติดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว 

หากเร่ิมมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 

(2) ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคณะกรรมการบริษัทจะทําให

ม่ันใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชําระหน้ี 
 

7.3 การแกไขปญหากรณีประสบปญหาทางการเงิน 

หากกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะดําเนินการจนม่ันใจไดวา กิจการ

มีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งน้ี ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดงัน้ี 

1. หากกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิดดูแลให

กิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเน่ือง กระแสเงินสดต่ํา ฯลฯ ให

ฝายจัดการ ตดิตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

3. หากกิจการมปีญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอ

ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหน้ี ทั้งจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะอยาง

สมํ่าเสมอ 
 

7.4 การจัดทํารายงานความย่ังยืน 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาใหบริษัทจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาสาระสําคัญดังน้ี 

(1) พิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอตาน

คอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน 

รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับ

สากล  
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(2) คณะกรรมการควรดูแลใหขอมูลท่ีเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสูการสรางคุณคาแก

กิจการอยางย่ังยืน 
 

7.5 นักลงทุนสัมพันธ 

บริษัท ไดใหความสําคัญอยางสูงตอการบริหารความสัมพันธกับนักลงทุน โดยมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบซ่ือสัตยสุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนรวม เพ่ือใหไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอถูกตอง ครบถวน และ

เทาเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดใหมีสํานักงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธในเชิงรุก 

เพ่ือสงเสริมใหชองทางในการส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่เก่ียวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเพ่ือเปด

โอกาสใหนักลงทุนไดซักถามตลอดจนรับทราบขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดใหผูถือหุนรายยอย และนักลงทุนเขาเย่ียม

สถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการ ผูบริหารเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทสําหรับผูที่

สนใจ หรอืนักลงทนุสามารถสอบถามขอมูลมายังสํานักงานนักลงทุนสัมพันธ โดยติดตอผานชองทาง 

 อีเมล  : ir@ eastern-groups.com 

โทรศัพท  : 02 158 2000  โทรสาร 02 158 6148  

ไปรษณีย  : สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ  

  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)       

  เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

Website  : http://investor-th.eastern-groups.com 

7.6 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพรขอมูลตาม

เกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการไดพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นดวย เชน website ของบริษัท โดยดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน 

ประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

 วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 

 แบบ 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถดาวนโหลดได 

 ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 

 โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

 โครงสรางกลุมบริษัท 

 กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมท่ีถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 

และมีสิทธิออกเสียง 

 การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญผูบรหิารระดบัสงู 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

 ขอบังคับบรษิัท 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
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 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงชองทางการรองเรียน หรือแจงเบาะแส 

 กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 

 กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดยอย 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  เลขานุการบริษทั  
 

 

 

 

หมวดที 8 : การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกบัผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตางๆ  เพื่อสรางความมั่นใจ

ใหแกผูถือหุนวาจะไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับ และ

กฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงบริษัทจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนอยางเต็มที่ โดยมีสํานักงานเลขานุการบริษัททํา

หนาที่ประสานงานดูแล และสงเสริมใหผูถอืหุนไดใชสิทธิของตนอยางเทาเทียมกัน  โดยติดตอผานชองทาง 

อีเมล  : cs@ eastern-groups.com หรือ ir@ eastern-groups.com 

โทรศัพท  : 02 158 2000 กด 5 โทรสาร 02 158 6148 

ไปรษณีย : สํานักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)                

  เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

Website  : www.eastern-groups.com 

 

นอกจากน้ันบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมใหเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ได

ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนตามมาตรฐาน หลักเกณฑ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย และพรบ. มหาชน นอกจากน้ี บริษัทฯ มี

มาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติ และปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร

และผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนคนไทย  ผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนสวนนอย เพ่ือคุมครองสิทธิของผูถือ

หุน และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเร่ืองตางๆ ที่ผูถือหุนสมควรไดรับ โดยบริษัทฯไดดําเนินการดังน้ี 
 

8.1 กอนการประชุมผูถือหุน  

8.1.1  บริษัทฯ ไดแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดศึกษา

ขอมูลอยางเปนธรรม และเทาเทียมตามที่กฎหมายกําหนด 

8.1.2    บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุม โดยระบุกฏเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม ข้ันตอน

การออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ (โดยผูถือหุนมีคะแนนเสียง เทากับหน่ึงหุนตอ

หนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระ ใหผูถือหุนลวงหนา

ตามหลักเกณฑ และขอกําหนดของพรบ. หลักทรัพย และพรบ.มหาชน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณาศึกษาขอมูลสําหรับการเขารวมประชุม และการลงมต ิ 
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8.1.3  หนังสือเชิญประชุมขางตนดังกลาวจะเผยแพรผานทางเว็บไซตบริษัทฯ กอนวันนัดประชุมผูถือหุนลวงหนา 

ตามท่ี พรบ. หลกัทรัพย และพรบ. มหาชน กําหนด  

8.1.4  ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯอํานวยความสะดวก โดยการจัดสงหนังสือ

มอบฉันทะใหแกผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแต

ละวาระได พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะที่ไมยุงยาก เพื่อใหผูถือหุน

สามารถจัดเตรียมไดอยาง ถูกตอง และไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ 

8.1.5  บริษัทฯนําเสนอขอมูลที่สําคัญรวมไปถึงขาวสารตางๆ ผานทางเว็บไซตของบริษัท และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อาทิเชน รายงานงบการเงินประจําไตรมาส และประจําป แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

รายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ซึ่งมีขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 

กฏเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียงอยางครบถวนซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือ

หุนในรูปแบบเอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนาภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลวาระการประชุมไดอยางสะดวก และมี

เวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท

ฯ  

8.1.6  บรษิัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมที่เก่ียวของ อยางครบถวน ใหแก

ผูถือหุนลวงหนา ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพ่ือเปด

โอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลลวงหนา 
 

8.2 วันประชุมผูถือหุน  

8.2.1  ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทซ่ึงทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม จะช้ีแจงหลักเกณฑ

ที่เก่ียวของกับการประชุมตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ อาทิเชน การเปดประชุม รวมถึงวิธีการใช

สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้ง การตั้งคําถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม และเพียงพอ 

8.2.2  บรษิัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร เขารวมประชุมผูถือหุน โดยผู

ถือหุนทุกทานมีสิทธิเทาเทียมกันในการซักถาม ประธาน และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวของได  

 

 

8.2.3  บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน เพ่ือเปนการเคารพสิทธิ

ของผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุม 

8.2.4  หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุน

สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน เปนทางเลือกใน

การมอบฉันทะของผูถือหุน 
 

8.3 หลังการประชุมผูถือหุน  

8.3.1  บริษัทฯ จัดใหมีการจดรายงานการประชุมใหครบถวน ถูกตอง และบันทึกประเด็นซักถาม  และขอคิดเห็นที่

สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากน้ี บริษัทฯจะนําสงรายงานการ
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ประชุมผูถือหุนไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุน และ

เผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบรษิัทฯ 

8.3.2  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist) ซึ่งจัดทําโดย

สมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย  

8.3.3  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอขอขอมูล หรือสอบถามไดโดยตรงผานชองทางของสํานักงาน

เลขานุการบริษัท หรือตามชองทางการติดตอ ซึ่งเปนหนวยงานที่รบัผิดชอบในการเปดเผยขอมูล 
 

8.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย  

8.4.1  บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือ

รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ และการสงคําถามลวงหนา กอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยผูถือหุนท่ีมี คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑสามารถแจงเรื่อง

อยางไมเปนทางการถึงสํานักงานเลขานุการ และจัดสงตนฉบับเอกสารพรอมท้ังหลักฐานตางๆ ถึงสํานักงาน

เลขานุการบริษัทตามชองทางการติดตอ หรอืหนวยงานที่รับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล  

8.4.2  คณะกรรมการบริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุน โดยเรียงตามวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมมี

การเพ่ิมวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือความเปนธรรมตอผูถือหุนที่ไมไดเขา

รวมประชุม  

8.4.3  กําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ หรือแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระผานทาง   สํานักงานเลขานุการบริษัท ตามชองทาง

การติดตอ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการให

เหมาะสมในแตละเรื่อง  หากเปนขอรองเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการหา

วิธีแกไขที่เหมาะสม หากเปนขอเสนอแนะกรรมการอิสระจะทําการพิจารณาขอเสนอแนะ และแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาวาเปนเรื่องที่สําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปน

วาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนตอไป 

8.4.4  บริษัทฯ จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ตองมีการลงคะแนนเสียง ทั้งน้ีเพ่ือความโปรงใส 

และตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง พรอมทั้งตรวจนับคะแนน เสียง และเปดเผยผลการลงคะแนน

เสียง และบันทึกมติของท่ีประชุมไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุม 
 

8.5 การปองกันการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือ

หาผลประโยชนใหแกตนเอง หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และไดเผยแพรให

กรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯรับทราบ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งน้ีเพ่ือปองกันกรณีที่ กรรมการ และ

ผูบริหารทําการซ้ือขายหุนของบริษัท โดยใชขอมูลภายใน หรือการทํารายการเก่ียวโยงกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพยในลักษณะที่

เปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) บรษิัทฯกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย ตามกฎหมาย โดยจัดสง

ใหแกเลขานุการบริษัท ผานชองทางการติดตอที่กําหนดไวหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลเพื่อเก็บรักษา และ
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จัดทํารายงานการถือครอง หลกัทรัพยของกรรมการ และผูบริหารใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

รวมท้ังใหมกีารเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 

8.6 การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ 

8.6.1  บริษัทกําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาว ไมสามารถใหความเห็น

ไดอยางอิสระ จะตองงดเวนการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาวาระ 

8.6.2      บรษิัทเปดเผยขอมลูรายการระหวางกัน ซึ่งไดกระทําอยางยุติธรรมตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจ 

            การคา โดยกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ     

            กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) และเปดเผยขอมูลดังกลาวในแบบ 

แสดงรายการขอมูลประจํา 



 


