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บทนํา 
 
 

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เป็นแนวทางที�บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  เชื�อมั�นและนาํมาใชเ้ป็น
นโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ   ซึ� งคณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการบริหารงานของบริษทัฯ โดยเป็นผูก้าํหนด
นโยบายการบริหารกิจการ รวมทั<งระบบการกาํกบัดูแล   เพื�อใหด้าํเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามองค์ประกอบต่างๆ ที�ไดก้าํหนดขึ<นนั<น จะช่วยให้การดาํเนินงาน
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว ้ บนแนวทางของการดาํเนินธุรกิจที�ยึดมั�นในความถูกตอ้งและโปร่งใส   รวมทั<ง
เป็นการปลูกฝังให้พนักงานทั<งองคก์รมีความตระหนกัและมีจิตสาํนึกในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจซึ� งแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานการจดัการที�ดี  ที�เสริมสร้างความแขง็แกร่งและเติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยนืแก่บริษทัฯ ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจและเป็นที�ยอมรับมากขึ<นทั<งในประเทศและระดบัสากล   อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกัน  
(Stakeholders)   ทุกฝ่าย รวมทั<งสงัคมและประเทศชาติสืบไป 

 
 
 
 

 (ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ)์ 
 ประธานกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยสิทธิขั<นพื<นฐานต่างๆ ที�ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ พึง
ไดรั้บมีดงันี<  

 

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื.อ ขาย หรือโอนหุ้น 

 

บริษทัฯ แต่งตั<งใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ  เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ ในการดาํเนินการเกี�ยวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   และเพื�อปฏิบติั
ให้สอดคลอ้งกบัที�กฎหมายกาํหนด    จึงมีนโยบายให้สิทธิQ แก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้นเพื�อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น  และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกี�ยวกับบริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   โดยผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุมผูถื้อ
หุ้นตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระที�ตอ้งการนาํเขา้ที�ประชุม หรือคาํถามที�
ตอ้งการให้ตอบในที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดล่้วงหนา้  อย่างน้อย  3  เดือนก่อนวนัสิ<นสุดรอบปีบญัชี  และกาํหนดสัดส่วนของ
การถือหุน้ในการเสนอวาระไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั<งหมดของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ จะแจง้
ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื�องใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแสดง
รายละเอียดขั< นตอนการเสนอวาระการประชุม  รวมทั< งการเสนอคําถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com)   

 

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื�น
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวธีิการในการเขา้ร่วมประชุม  รวมทั<งแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในที�ประชุม   เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดก้าํหนด วนั 
เวลา และสถานที�ในการประชุมที�สะดวกต่อการเดินทาง  และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้  ทั<งนี< ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสิทธิ
ต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ดงันี<  

 

ก่อนวนัประชุม 
 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ทั< งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม                
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพื�อเปิดโอกาส ให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ โดย
มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่ง
หนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที�มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที�ปรากฏบนเวบ็ไซต์ให้กบัผูถื้อหุ้น ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม                 
7 วนั หรือ 14 วนัในบางกรณี ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนงัสือนดัประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและ
เหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทั<งแนบเอกสาร                 
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ที�เกี�ยวขอ้ง ที�มีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพื�อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น และประกาศหนงัสือนัดประชุม               
ลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 3 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  ตามที�กฎหมาย
กาํหนด  

 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จะพยายามติดต่อกบั
นกัลงทุนสถาบนั เพื�อประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม  ทั<งนี< เพื�อความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีขั<นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและ
ความเท่าเทียมของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั   โดยการลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุม   บริษทัฯ จดัให้มีเจา้หนา้ที�และเทคโนโลยีที� 
เหมาะสมและเพียงพอเพื�ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกวา่ 1  ชั�วโมง    

 

โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร รวมทั<งผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในที�ประชุม  โดยประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็น
ประธานที�ประชุม จะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมประชุม และชี<แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง
ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริ�มประชุม  และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  โดยไม่มีการเพิ�ม
วาระอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม  บริษทัฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใช้ในการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียงพร้อมทั<งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  ทั<งเห็นดว้ย  ไม่
เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  คณะกรรมการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามทั<งในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรื�องการดาํเนินงานของบริษทัฯ   รวมทั<งได้
มีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีการแจง้มติที�ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํ
การถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทั<งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  และจดัทาํรายงาน
การประชุมที�ระบุรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม  คาํชี<แจงที�เป็นสาระสาํคญั คาํถาม คาํตอบ
หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถว้น ทั< งภาษาไทยและภาษาองักฤษส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั<งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

• สิทธิในการเลือกตั.งและถอดถอนกรรมการ รวมทั.งการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
 

ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั< ง ให้กรรมการออกจาก
ตาํแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) และใหมี้การเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้�ตอ้ง
ออกตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งได ้ ซึ�งผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั<งกรรมการ ตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี< 
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- ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั<งหมด เลือกตั<งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั<งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั<งในครั< งนั<น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั<งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินกวา่จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั<งในครั< งนั<น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี<ขาด 

 

นอกจากการแต่งตั<งกรรมการแลว้ ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

นอกจากนั<น ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั< ง บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย   ทั<งนี<  บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการแต่
ละท่านที�เสนอเขา้รับการเลือกตั<ง พร้อมทั<งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ที�
มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 

 

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั.งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้วาระการแต่งตั<งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั< ง พร้อมทั<งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีที�เสนอเขา้รับ
การแต่งตั<ง รวมทั<งรายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ที�มีขอ้มูลเพียงพอที�ผูถื้อหุ้นสามารถใชป้ระกอบการ
พิจารณาได ้

 

• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมํ�าเสมอและทนัเวลา    
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํ
ขอ้มูลที�สาํคญั รวมทั<งข่าวสารต่างๆ ที�เป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

• สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร 
 

บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล  โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ  ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ<นอยู่กบัแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ  รวมทั<งความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ    ในอนาคต   ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมกาํหนดจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของแต่ละบริษทัและตามกฎหมาย  ทั<งนี< ขึ<นอยูก่บัฐานะทางการเงินของบริษทันั<นๆ ดว้ย 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ที�ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั<งรายใหญ่และรายย่อย ตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม 
และมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับ
ส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสมํ�าเสมอและทนัเวลา  โดย
ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง และกรณีที�ผูถื้อหุ้น
ประสงคจ์ะแต่งตั<งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�ผูถื้อหุน้สามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค ์ พร้อมทั<งแนบรายละเอียดเกี�ยวกบั
ชื�อและประวติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น รวมทั<งระบุถึงเอกสาร 
หลกัฐาน และวธีิการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  นอกจากนั<นในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั<งกรรมการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นใน
การแต่งตั<งกรรมการเป็นรายบุคคล  ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนัด
ประชุม โดยไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ�มเติมในที�
ประชุม ซึ�งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  

 

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคล              
ที�จะทราบขอ้มูล และนาํระบบการเขา้รหัสมาใช ้เพื�อป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการ
เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี< บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้
พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกี�ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาวา่จา้ง และ
หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�นในทางมิชอบ 
และหลีกเลี�ยงหรืองดการซื<อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลที�สาํคญัที�มี
ผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  และไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหนา้ที�ในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย ์และสญัญาซื<อขายล่วงหนา้ ทั<งของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา  และบุตรที�ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ�งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุน้เกินร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทั<งหมดของ
นิติบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมคู่สมรส หรือผูที้�อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั<น 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย ์และสญัญาซื<อขายล่วงหนา้ อนัเนื�องมาจากการซื<อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัที�เกิดรายการ รวมทั<งบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ

เปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และสญัญาซื<อขายล่วงหนา้ดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ให้หน่วยงาน

เลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพื�ออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสญัญา
ซื<อขายล่วงหนา้ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนั<น บริษทัฯ ยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์และ
สญัญาซื<อขายล่วงหนา้ของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั< ง  

 

ในกรณีที�เกิดรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และ                
ผูที้�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 
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แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทุกครั< งก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณา                  
ในวาระที�เกี�ยวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน  นอกจากนี<  บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการที�บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยทาํกบั
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รยดึถือปฏิบติั ซึ�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหนา้ที�ติดตาม
ดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
อยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัฯ  ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ที�จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไร
ใหก้บับริษทัฯ  ซึ� งส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ  จึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี<   ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติั            
ที�ครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอยา่งทั�วถึง การจดัให้มีช่องทางสาํหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับบริษัทฯ ได้   ซึ� งได้แสดง
รายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่
คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)   
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทั<งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทั�วไปที�สาํคญัที�เกี�ยวกบัธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษทัฯ   ที�ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียมกนั  
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทัฯ  รวมทั<งทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  เพื�อให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เว็บไซต์ของบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
รายงานประจาํปี การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ   ไดดู้แลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย   ขอ้บังคบั  และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  ทั< งนี<  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกับการเปิดเผยขอ้มูล
ดงัต่อไปนี<  

 

• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ               
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดงันี. 

 

- รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทํารายงานประจําปีที�มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอที�จะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ใน              
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รอบปีที�ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้าง
คณะกรรมการ รวมทั<งการปฏิบติัหนา้ที�ในรอบปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  

 

-    เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์เป็นช่องทางที�สะดวก 
รวดเร็ว ผูถื้อหุ้นและผูที้� เกี�ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล และน่าเชื�อถือ        
ดังนั< นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเ ปิด เผยข้อมูลต่างๆ   เ กี� ยวกับบริษัทฯ  ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.samartcorp.com) ทั<งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิ�มเติมจากที�ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ นโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที�บริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงินรวมทั<งรายงานประจาํปี (Annual Report และแบบ 56-1) 
ซึ�งสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
 

-    นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

บริษทัฯ ได้จัดตั< งหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื�อให้บริการขอ้มูลและข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั�วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต ์                
ของบริษทัฯ การทาํโรดโชว ์(Road show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศัพท์  เป็นตน้  ทั< งนี<                           
ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที� โทร.0-2502-6583 หรือที�  www.samartcorp.com หรือที� อี เมล ์
Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ไวเ้พื�อถือปฏิบติั  ดงันี<  

 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 
2. เปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4. ปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นที�ตั<ง 
5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน 
6. ปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็ที�และมีความเป็นมืออาชีพ 
7. หมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 
8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซื<อขายหุน้ที�

บริษทัไดก้าํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าที�ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ยงัไดจ้ัดให้มีการประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส  ให้แก่  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และ
ประชาชนทั�วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพื�อชี<แจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้กัถามขอ้มูล
ต่างๆ  
 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบ รวมทั<งการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  
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- ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มี
คุณสมบติัตามที�ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ<นในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรอง
และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ
อนุมติั   

  

ทั<งนี<  บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทั<งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 
(Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ  
 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ<นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุด
ในการจดัทาํ รวมทั<งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีภายนอกที�มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับและ
ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซึ้�งระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัมิให้
เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั  ในการนี< คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั< งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั<งไดแ้สดงความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี นอกจากนั<น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) ของบริษทัฯ ดว้ย  
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ควรประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการ
ทาํงานที�โปร่งใส  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั<งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที�
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้น
กฎหมาย  ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ  หรืออื�นๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ แต่อยา่งใด  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ  
ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  7  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และ
กรรมการอื�น โดยมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจํานวนกรรมการทั< งหมด ซึ� งในจาํนวน
ดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั< งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกับ
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กรรมการที�เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และส่วนที�เหลือจะเป็นกรรมการที�มาจากผูบ้ริหาร
ภายใน   นอกจากนั<นกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั<งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  

 
5.2 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 

1.   มีคุณสมบัติที�ไม่ขดัต่อพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  
ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. รวมทั<งขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ                      
ผูถื้อหุน้โดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. เป็นผูมี้ความซื�อสตัยสุ์จริต  
6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที� 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั<งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   ทั<งนี< ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั<นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน
ประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั<งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร  รวมทั<งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั<งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั<งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที� มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
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อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั<งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั<นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั<งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั<งขึ<นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ    ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั<งหมดของ
บริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ
หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

5.3 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที�อยู่
ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทั<งนี<  กรรมการอิสระ
สามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ    เป็นอย่างยิ�งและการดาํรง
ตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป  รวมทั<งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย   

 
5.4 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 

 

5.4.1 การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ
ผูถื้อหุน้โดยรวม ดงันั<นเพื�อใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ  และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ  เป็นกรรมการ
อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร   
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5.4.2 การถ่วงดลุของกรรมการ 
 

บริษทัฯ  มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั<งหมด ซึ� งในจาํนวน
ดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั<งหมด  และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ที�มีความเป็นอิสระ
อยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื�นใด  โดยมีส่วนร่วมในการ
กาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
และเพื�อให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน   บริษทัฯ ได้แยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ    

 

5.4.3 บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยดึหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื�อสัตยสุ์จริต ทั< งนี< ให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บังคบัของบริษทัฯ  มติ
คณะกรรมการ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต.  
โดยครอบคลุมเรื�องต่างๆ ดงันี<  

  

1.    ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั<ง
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั< งกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ และภารกิจของบริษทัฯ  ทุกปี 
4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ 
5. พิจารณาแต่งตั<งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย แทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั<งพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที�นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั<งคณะกรรมการชุดยอ่ย  เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป
ตามนโยบายที�กาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความ
ยั�งยืน  เป็นต้น  สําหรับการแต่งตั< งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาก่อนที�จะเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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7. พิจารณาแต่งตั< งผูบ้ริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั< งพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ                         
ฝ่ายบริหาร ที�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ<นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ  และ
ลงลายมือชื�อเพื�อรับรองงบการเงินดงักล่าว   เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญั
ประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสม ที�เสนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั<งดูแล
ไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง  

11. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่บริษทัฯ ไดมี้การ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหนา้ที�ในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ  ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่วา่
โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ําของคณะกรรมการในการกํากับ  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร  และคณะกรรมการชุดยอ่ย ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานที�กาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชี<ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียง  2  ฝ่ายเท่ากนั 
 

บทบาทหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร เป็นหัวหน้าและผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ โดยครอบคลุมเรื�องต่างๆ 
ดงันี<  

 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯ เพื�อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั
ของบริษทัฯ  เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

4. การดาํเนินการใดๆ ที�ไดรั้บมอบหมายตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น              
ของบริษทัฯ 
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การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารนั<น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร  สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้ โดยการอนุมติัรายการดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการ
ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

5.5 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
 

• นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ 
 

เพื�อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที�ในฐานะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนด         
“นโยบาย” ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�น  ของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั                  

 

• นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นของผู้บริหารระดบัสูง 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�นของผูบ้ริหาร
ระดับสูง โดยกําหนดให้ก่อนที�ผู ้บริหารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเพื�อพิจารณาอนุมติั   ทั< งนี<  ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจสภาพอย่าง
เดียวกบับริษทัฯ  หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  
 

3.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 

การสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดท้าํการแต่งตั<งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�สรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทั พร้อมทั<งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบั
หนา้ที�ความรับผิดชอบ  โดยการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงไม่วา่
ดว้ยเหตุใด   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ โดยใช้ฐานขอ้มูลกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  ประกอบการพิจารณา 
รวมทั<งดาํเนินการสรรหา  คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑที์�กาํหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และพิจารณาทกัษะความชี�ยวชาญที�จาํเป็นที�ยงัขาด เพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ  ยกเวน้กรณีที�มีการแต่งตั<งกรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ  คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  เพื�อพิจารณาก่อนที�จะนาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป   โดยการแต่งตั<งกรรมการแต่ละรายตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั<งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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โดยผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั<งหมดเลือกตั<งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ทั<งนี<สาํหรับการเลือกตั<งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระที�คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ ซึ�งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. เขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  นอกจากนั<น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั<งคณะกรรมการชุดย่อยขึ<นเพื�อช่วย
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื� องต่างๆ ที�สําคัญต่อบริษัทฯ ซึ� ง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน ทั<งนี<สาํหรับ
การคดัเลือกกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว จะตอ้งผา่นขั<นตอนการสรรหา  คดัเลือกบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัต่อไป 

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทั<งภายในและภายนอกที�มีทกัษะความเป็นผูน้าํ มี
ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการ
บริการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี เพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั<ง 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 
 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีที�มี
ตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลง  ซึ� งนอกจากบริษทัฯ จะตั<งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื�อทาํหน้าที�           
สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํแผน                
สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึ<น  โดยพิจารณา คดัเลือกบุคคลที�เหมาะสม และมีศกัยภาพในการ ปฏิบติัหนา้ที�
ในตาํแหน่งผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพื�อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต   ทั<งนี< เพื�อ
สร้างความเชื�อมั�นให้กบันักลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการสานต่อ
อยา่งทนัท่วงที  

 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการ และผูบ้ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อย่าง
โปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ 
เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
กรรมการ และผูบ้ริหาร ดงันี<   

 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 
2. ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความซื�อสตัย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 
3. ปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํที�ตั<งอยูบ่นพื<นฐานของความถูกตอ้ง 
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5. ปฏิบติัหนา้ที� โดยหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพื�อใหก้าร
บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการที�กระทาํกบับริษทัฯ หรือในกิจการที�มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั
บริษทัฯ ทั<งนี< ไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ใหรั้�วไหลไปยงับุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั               
ที�เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และเพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ
ไวไ้ด ้กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ<นในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทน
เพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ< น ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
ค่าตอบแทนในเบื<องตน้  แลว้นาํขอ้มูลที�ไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมติั  ทั<งนี<บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้น
รายงานประจาํปี (Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ 

 
5.8 การปฏบัิตหิน้าที�ของคณะกรรมการ 
 

5.8.1 การกําหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนในการกําหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์  
เป้าหมาย ทิศทางการดาํเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ รวมทั<งระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมั�นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบั
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมที�ดี ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต 
ทั< งนี< ให้รวมถึงการดูแลให้การดําเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคับของบริษทัฯ ตลอดจน
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

 
 
 
 

5.8.2 การแต่งตั.งคณะกรรมการชุดย่อย 
 

เพื�อกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั<งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และช่วย 
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัต่อบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีทั<งหมด 6 คณะดงันี<  
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ    
 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที�ได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป  ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3   คน 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั<งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
3. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็น
บริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอใน
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1  คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�
ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing 
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และ
กรรมการตรวจสอบรายนั<นตอ้งระบุคุณสมบติัดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของ
กรรมการตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 
3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการ
ดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั<งตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั<งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั< ง  และเลิกจา้งผูส้อบบัญชีภายนอก  รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื�อประกอบความเห็นต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั< ง  

6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทั<งนี<  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    

8. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมาย 
 

2) คณะกรรมการบริหาร   
 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ�งของบริษทัฯ ที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั<งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ครั< งแรกหลังการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งกรรมการที�ครบกําหนดวาระ              
การดํารงตาํแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง ทั< งนี<  กําหนดให้ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

 
 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. พิจารณากาํหนดกลยุทธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และ
อาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ได้
กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื�อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทัฯ ตามขอบเขตที�กาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิ
ปฏิบติัของบริษทัฯ  เรื�องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

6.   ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั< น จะไม่มีลักษณะเป็นการ                 
มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด  

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   
 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทัฯ และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั<งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั< งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  โดยกาํหนดให้กรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทั<งนี< กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว           
มีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยที�บริษทัฯ 
จดัตั<งขึ<น รวมทั<งผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัที�สาํคญัๆ ของบริษทัฯ  ตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี 

3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานที�ดีอยา่งสมํ�าเสมอ 
4. เสนอแนะขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ  

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 
5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื�อง และเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ  พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี 
โดยใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจ
ถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดโ้ดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ  สําหรับการ
แต่งตั< งกรรมการทดแทนในกรณีที�ตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น                
ผูพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาแต่งตั<งต่อไป  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    
 

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการบริษทัฯ  เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนุมติั ในกรณีที�ตาํแหน่งวา่งลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�นๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของ
บริษทัฯ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ ในกรณีที�มี
ตาํแหน่งว่างลง เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
รวมทั<งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ  สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึ<นเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
5. พิจารณากลั�นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ของบริษทัฯ 
6. กลั�นกรองและตรวจสอบรายชื�อผูที้�จะเสนอชื�อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวา่ ไม่ได้

เป็นผูที้�ถูกขึ<นบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชื�อที�หน่วยงานเหล่านี<จดัทาํขึ<น 
7. ในกรณีที�มีการเสนอชื�อกรรมการที�พน้วาระกลับเข้าดํารงตาํแหน่ง ควรนําเสนอผลงาน 

(Contribution) และประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อ
หุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึ� งของบริษัทฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งตั<งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครั< งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ซึ�งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมี
สิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  

 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจที�ชดัเจน ระบุ วเิคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญั  พร้อมทั<ง
กาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสี�ยงนั<น 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสี�ยง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ 
ตามความรับผิดชอบ 

3. กาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่มาตรการดงักล่าวไดมี้การสื�อสารอยา่งทั�วถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตาม
มาตรการเหล่านั<น 
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4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที�อาจเกิดขึ<นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง 
เพื�อใหม้ั�นใจวา่การสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั<นตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ<นอยา่งต่อเนื�องทั�วทั<งองคก์ร และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล 

 

6) คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน 

 คณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ และ/หรือ 
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั<งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพื�อความ
ยั�งยนืใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั< งแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ซึ� ง
กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื 
 

1. กาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�สอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินธุรกิจทั<งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
พฒันาเพื�อความยั�งยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของ
การดาํเนินการนโยบายพฒันาเพื�อความยั�งยนื 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 7 ครั< ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติม
ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้  ซึ� ง
ในหนังสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน
เป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วนัทําการ ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม  โดยขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ กาํหนดใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั<น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถ
กระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมใน
ที�ประชุมในวาระเรื�องอื�นๆ  

 

นอกจากนั<น  คณะกรรมการบริษทัฯ  กาํหนดให้คณะกรรมการมีจาํนวนองคป์ระชุมขั<นตํ�า ณ ขณะที�
คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทั<งหมด 
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5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัฯ จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพื�อใหฝ่้าย
บริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมั�นใจวา่ระบบการควบคุมที�มีอยูน่ั<นมีการปฏิบติัจริงอยา่งสมํ�าเสมอและเป็นไป
อยา่งเหมาะสม   รวมทั<งคน้หาขอ้บกพร่อง  จุดอ่อน  และพฒันาระบบการดาํเนินงานที�มีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ<น     
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที�และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นอกจากนี<   การมีระบบควบคุมภายในที�ดี จะช่วยใหบ้ริษทัฯ รับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือน
ภยัล่วงหนา้  รวมทั<งลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

 
 

ระบบการควบคุมภายในที�บริษทัฯ ไดก้าํหนดขึ<น สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการระบบควบคุมภายในที�
กาํหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  โดยครอบคลุม
ดา้นองค์กรและสภาพแวดลอ้ม (Organizational and Control Environment)    การบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management)   การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control)  ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร 
(Information and Communication)  ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 

 

5.10 การบริหารความเสี�ยง 
  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยง เพื�อใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมือง รวมทั<งผลกระทบจากวกิฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึ� งนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงักล่าว
ไดร้วมถึงมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขความเสี�ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management 
Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี�ยงตามแผนที�วางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ดงันี<  

 

1. การกําหนดแผนการบริหารความเสี�ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทัฯ ตามแผนงานหลักของ 
บริษทัฯ และความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ที�อาจเกิดขึ<น เพื�อให้แผนงานการบริหารความเสี�ยง
สอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

2. การจดัการความเสี�ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานที�รับผิดชอบจะได้
จดัลาํดบัความสําคญัของความเสี�ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที�ความเสี�ยงดังกล่าวจะมี             
ต่อองค์กร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจดัการกบัความเสี�ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสี�ยงตามมาตรการลดความเสี�ยงดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเสี�ยงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง ซึ� งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะมีการจัดประชุม               
ทุกไตรมาส เพื�อติดตามและทบทวนผลการดําเนินการจัดการความเสี�ยงดังกล่าว โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามและสอบทานการจดัการความเสี�ยงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน 
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที�บริษทัฯ ไดต้ั<งไว ้
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นอกจากการบริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ  ยงัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั<ง
กาํหนดมาตรการในการบริหารความเสี�ยงเขา้เป็นส่วนหนึ� งในการวดัประเมินผลงานของพนักงาน ทั<งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื�อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และ                   
หลกัปฏิบติัในการบริหารความเสี�ยงขององค์กร อนัจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทน                   
แก่ผูถื้อหุน้สืบไป 
 

5.11 การประเมนิคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
 

5.11.1 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั.งคณะ และรายบุคคล 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  กําหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั< งคณะ  และ

รายบุคคลเป็นประจาํทุกปี เพื�อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  
เพื�อใหมี้การพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ   อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  โดยจะ
นาํผลการประเมินที�ไดไ้ปพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

5.11.2 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน  จะประเมิน
ในหัวขอ้ที�เกี�ยวกบั  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท 
หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั<งการพฒันาและการฝึกอบรม สําหรับการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อที� เกี� ยวกับ  โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
พฒันาและการฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพนัธ์กับหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู ้สอบบัญชี และผู ้บริหาร เพื�อนําผลการประเมินที�ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ<น  และเป็นไปตามหน้าที� ความรับผิดชอบที�ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

5.11.3 การประเมนิประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�

บริหาร  เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ที�เกี�ยวกบั  ความเป็นผูน้าํ  การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์  การ
วางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ   การบริหารความเสี�ยงและการควบคุม
ภายใน  การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร    การสืบทอดตาํแหน่ง  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ  รวมทั<งการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ   เพื�อนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  

 
5.11.4 การประเมนิเลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทัฯ  
เป็นประจาํทุกปีในหัวขอ้ที�เกี�ยวกบั   ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ   การปฏิบติัตาม
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กฎระเบียบต่างๆ  (Compliance)  การติดต่อและประสานงาน  การจดัเก็บเอกสาร  การจดัประชุม   รวมทั<ง
การกาํกับดูแลกิจการ   เพื�อนําผลการประเมินที�ได้ไปพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการ   
บริษทัฯ  ในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต. 

 
5.12 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 

การพฒันากรรมการ 
 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั< งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการใหม่ รวมทั<งการจดัให้มีการแนะนาํ
ลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ  ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯ  ทั< งนี<  คู่มือ
กรรมการของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมในเรื�องต่างๆ ดงันี<  

 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
- ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
- ภาระหนา้ที� และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 

นอกจากนั<น เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ  บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนให้
กรรมการไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการซึ� งจดัโดยส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD)   โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รวมทั<งหลกัสูตรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ  ซึ�งจดัโดย IOD 

 

การพฒันาผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจัดหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพื�อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ํา
ควบคู่ไปกบัการเพิ�มองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ<น อีกทั<งเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลื�อนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้
ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม
ธุรกิจที�ดาํเนินการทั<งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

5.13 เลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้�มีคุณวฒิุและประสบการณ์ที�เหมาะสม
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั<งเป็นเลขานุการบริษทัฯ  โดยมีบทบาทหนา้ที�และ
ความรับผิดชอบ ดงันี<  

 



5.1 - 29 

 

1. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั<งใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการชุดยอ่ยบริษทัฯ  และการประชุมผูถื้อ
หุน้ รวมทั<งดูแลและประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื�นที�เกี�ยวขอ้ง   

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  เป็นตน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทั<งจดัส่งสาํเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที�บริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั<น 

 

ในกรณีที�เลขานุการบริษทัฯ  พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ  คนใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ  พิจารณาแต่งตั<ง ภายใน 90 วนั  นบัแต่วนัที�เลขานุการบริษทัฯ  คนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที� และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งปฏิบติัหนา้ที�แทนในช่วงเวลาดงักล่าว  


