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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถ้ือหุน้ทุกราย โดยสิทธิขนัพืนฐานต่างๆ ทีผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ พึง

ไดรั้บมีดงันี 
 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ ขาย หรือโอนหุ้น 
 

บริษทัฯ แต่งตงัใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้ือหุน้ ในการดาํเนินการเกียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   และเพือปฏิบติั

ให้สอดคล้องกบัทีกฎหมายกาํหนด    จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผูถ้ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ือหุ้นเพือให้

คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู ้ถือหุ้น  และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามเกียวกับบริษัทฯ 

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี   โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือ

หุ้นตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระทีตอ้งการนําเขา้ทีประชุม หรือคาํถามที

ตอ้งการใหต้อบในทีประชุมผูถ้ือหุน้ไดล้่วงหน้า  อย่างน้อย  3  เดือนก่อนวนัสิ นสุดรอบปีบญัชี  และกาํหนดสัดส่วนของ

การถือหุน้ในการเสนอวาระไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 4 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ จะแจ้ง

ช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรืองใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะแสดง

รายละเอียดขันตอนการเสนอวาระการประชุม   รวมทังการเสนอคําถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.samartcorp.com)   
 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอืน

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม  รวมทงัแสดงความคิดเห็น

และซักถามในทีประชุม   เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดก้าํหนด วนั 

เวลา และสถานทีในการประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง  และแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า  ทงันีผูถ้ือหุ้นจะไดรั้บสิทธิ

ต่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ดงันี 
 

ก่อนวนัประชุม 
 

ในการจดัประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ ไดแ้จ้งกาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถ้ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหน้าตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์  และไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.samartcorp.com)  ทังภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม                

ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เพือเปิดโอกาส ใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดย

มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูจ้ัดส่ง

หนงัสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารทีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัทีปรากฏบนเว็บไซต์ให้กบัผูถ้ือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม                 

7 วนั หรือ 14 วนัในบางกรณี ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยหนงัสือนดัประชุมไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและ

เหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม   พร้อมทงัแนบเอกสาร                 
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ทีเกียวขอ้ง ทีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ เพือประกอบการพิจารณาของผูถ้ือหุ้น และประกาศหนังสือนัดประชุม               

ลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 3 วนั และลงประกาศติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  ตามทีกฎหมาย

กาํหนด  
 

สาํหรับนกัลงทุนสถาบนั เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จะพยายามติดต่อกบั

นกัลงทุนสถาบนั เพือประสานงานการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะใหพ้ร้อมก่อนวนัประชุม  ทงันีเพือความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

วนัประชุมผูถ้ือหุน้ 
 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีขนัตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และคาํนึงถึงความสะดวก  สิทธิและ

ความเท่าเทียมของผูถ้ือหุน้เป็นหลกั   โดยการลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุม   บริษทัฯ จัดให้มีเจ้าหน้าทีและเทคโนโลยีที 

เหมาะสมและเพียงพอเพืออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมมากกว่า 1  ชวัโมง    
 

โดยในการประชุมผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร รวมทงัผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพือเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามในทีประชุม  โดยประธานกรรมการทาํหน้าทีเป็น

ประธานทีประชุม จะแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนเริมประชุม  และดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม  โดยไม่มีการเพิม

วาระอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม  บริษทัฯ จัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถ้ือหุ้นใช ้ในการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียงพร้อมทงัเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  ทงัเห็นดว้ย  ไม่

เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  คณะกรรมการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัใน

การแสดงความคิดเห็นและซักถามทงัในเรืองทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชุมและเรืองการดาํเนินงานของบริษทัฯ   รวมทงัได้

มีการบนัทึกประเดน็ซักถามและขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 
 

ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
 

ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ มีการแจง้มติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัทาํ

การถดัไป  โดยมติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทงัทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ  และจัดทาํรายงาน

การประชุมทีระบุรายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุม  คาํชีแจงทีเป็นสาระสําคญั คาํถาม คาํตอบ

หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถว้น ทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งตลาดหลักทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทงัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) เพือให้ผูถ้ือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได ้

 

 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ รวมทังการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
 

ตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่งหนึงในสาม (1/3) และใหมี้การเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูที้ตอ้ง

ออกตามวาระสามารถกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงได ้ ซึงผูถ้ือหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ ตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี 
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- ผูถ้ือหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 
- ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมด เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

นอกจากการแต่งตงักรรมการแลว้ ผูถ้ือหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

นอกจากนนั ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ในการพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย   ทงันี บริษทัฯ ไดแ้นบรายละเอียดเกียวกบักรรมการแต่

ละท่านทีเสนอเขา้รับการเลือกตงั พร้อมทงัรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที

มีขอ้มูลเพียงพอทีผูถ้ือหุน้สามารถใชป้ระกอบการพิจารณา 
 

 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้วาระการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอให้ผูถ้ือหุ้น

พิจารณาอนุมติั ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบัผูส้อบบญัชีทีเสนอเขา้รับ

การแต่งตงั รวมทงัรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทีมีขอ้มูลเพียงพอทีผูถ้ือหุ้นสามารถใชป้ระกอบการ

พิจารณาได ้
 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสมําเสมอและทันเวลา    
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนาํ

ขอ้มูลทีสาํคญั รวมทงัข่าวสารต่างๆ ทีเป็นปัจจุบนั แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 
 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไร 
 

บริษทัฯ มีการจดัสรรกาํไรใหก้บัผูถ้ือหุน้ในรูปของเงินปันผล โดย บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย อยา่งไรกต็ามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึนอยู่กบัแผนการลงทุน และการขยาย

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
  

อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวร ทีเกิดขึนใน

บริษทัฯ หรือในบริษทัย่อย ให้ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทัฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ใน

อนาคต 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทงัรายใหญ่และรายย่อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม 

และมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับ

ส่วนแบ่งกาํไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการดาํเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสมาํเสมอและทนัเวลา  โดย

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถ้ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และกรณีทีผูถ้ือหุ้น

ประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถ้ือหุน้สามารถระบุ

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์  พร้อมทงัแนบรายละเอียดเกียวกบั

ชือและประวติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น รวมทงัระบุถึงเอกสาร 

หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  นอกจากนนัในการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัฯ ไดจ้ัดให้

มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถ้ือหุ้นใน

การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล  ในการประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ ดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีระบุในหนังสือนัด

ประชุม โดยไม่มีการเพิมวาระการประชุมนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิมเติมในที

ประชุม ซึงจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  
 

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยการจาํกดัจาํนวนบุคคล              

ทีจะทราบขอ้มูล และนาํระบบการเขา้รหัสมาใช้ เพือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก และกาํหนดระดบัการ

เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนีบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้

พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นความลบั การไม่กระทาํผิดเกียวกับ

คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานเขา้ใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และ

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ืนในทางมิชอบ 

และหลีกเลียงหรืองดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือขอ้มูลทีสําคญัทีมี

ผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  และไดแ้จ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบภาระหน้าทีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ ทงัของตนเอง คู่สมรส หรือผูที้อยูก่ินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา  และบุตรทียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ของบุคคลดงักล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ถือหุน้เกินร้อยละ  30  ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของ

นิติบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมคู่สมรส หรือผูที้อยูก่ินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนัน 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ อนัเนืองมาจากการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีเกิดรายการ รวมทังบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการ

เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าว กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจ้งให้หน่วยงาน

เลขานุการบริษทัฯ ทราบ เพืออาํนวยความสะดวกและประสานงานในการจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และสัญญา

ซือขายล่วงหนา้ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนนั บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์และ

สัญญาซือขายล่วงหนา้ของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัง  
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ในกรณีทีเกิดรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และ                

ผูที้เกียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ 

แนวทางการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครังก่อนทาํรายการ โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมพิจารณา                  

ในวาระทีเกียวกบัการมีส่วนไดเ้สียของตน  นอกจากนี บริษทัฯ จะทาํการเปิดเผยรายการทีบริษทัฯ หรือบริษัทย่อยทาํกบั

บุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาํหนด แสดงไว้ในรายงานประจําปี 

(Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)   
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รยดึถือปฏิบติั ซึงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทาํหน้าทีติดตาม

ดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

อยา่งสมาํเสมอและเคร่งครัด 
 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัฯ  ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ทีจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไร

ใหก้บับริษทัฯ  ซึงส่งผลต่อความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้ บริษทัฯ  จึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  ผูถ้ือหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี  ตลอดจนสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติั            

ทีครอบคลุมถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนไดเ้สียพึงไดรั้บอย่างทวัถึง การจัดให้มีช่องทางสําหรับให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิมให้กับบริษัทฯ ได้   ซึงได้แสดง

รายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบติัและไดเ้ผยแพร่

คู่มือดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.samartcorp.com)   
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ ทงัขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทวัไปทีสําคญัทีเกียวกบัธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษทัฯ   ทีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมาํเสมอ ทนัเวลา อยา่งทวัถึงและเท่าเทียมกนั  

และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแทจ้ริงของบริษทัฯ  รวมทงัทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  เพือใหผู้ถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูที้เกียวขอ้งไดรั้บทราบ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เว็บไซต์ของบริษทัฯ  (www.samartcorp.com) 

รายงานประจาํปี การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ไดดู้แลให้มีบุคลากรทีเกียวข้องกบัการจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลทีมีความรู้ ทกัษะและ

ประสบการณ์ทีเหมาะสมกบัหน้าทีความรับผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย   

ขอ้บงัคบั  และระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  ทงันี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้

ดาํเนินการต่างๆ เกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือให้การ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดที

เกียวขอ้ง จึงกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพือเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและพนกังาน ดงันี 

1. การเปิดเผยสารสนเทศ ทังทีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และข้อมูลทีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง

ครบถว้นเพียงพอ เชือถือได ้และทนัเวลา เพือใหผู้ถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศ

อยา่งเท่าเทียมกนั 

2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัทาํขึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส 

3. ระมดัระวงัการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดย

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4. จดัใหมี้บุคคลผูรั้บผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน  
 

บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

 1.  ประธานกรรมการบริหาร 

 2.  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 3. ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

 4.  บุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  
 

ผูที้ไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสือมวลชนหรือ

ต่อสาธารณชนใดๆ ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

 

 การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของ               

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี 
 

- รายงานประจาํปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จัดให้มีการจัดทาํรายงานประจําปีทีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลอดจนมีความชดัเจน เพียงพอทีจะสะทอ้นให้เห็นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ใน              

รอบปีทีผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้าง

คณะกรรมการ รวมทงัการปฏิบติัหนา้ทีในรอบปีทีผ่านมาของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้  
 

-    เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ในปัจจุบนัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางทีสะดวก 

รวดเร็ว ผูถ้ือหุ้นและผูที้เกียวขอ้งสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบขอ้มูล และน่าเชือถือ        

ดังนันคณะกร รมการจึงไ ด้ดูแลให้มีก ารเ ปิดเผย ข้อมูลต่างๆ   เกียวกับ บริษัทฯ  ไ ว้ในเว็บไซ ต์ของบริษัท ฯ 

(www.samartcorp.com) ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพิมเติมจากทีไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี อาทิ นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบริษทัฯ เผยแพร่ งบการเงินรวมทงัรายงานประจาํปี (Annual Report และแบบ 56-1) 

ซึงสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลดงักล่าวได ้เป็นตน้  
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-    นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 

บริษัทฯ ได้จัดตงัหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพือให้บริการข้อมูลและข่าวสาร

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู ้ลงทุน ผู ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต ์                

ของบริษัทฯ การทาํโรดโชว์ (Road show) การประชุมร่วมกบันักวิเคราะห์  การประชุมทางโทรศพัท์  เป็นต้น  ทังนี                          

ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าว ได้ทีโทร .0-2502-65 83 หรือที  www.samartcorp.com หรือทีอี เมล ์

Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวเ้พือถือปฏิบติั  ดงันี 
 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 
1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

2. เปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเกียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นทีตงั 

5. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตน 

6. ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเตม็ทีและมีความเป็นมืออาชีพ 

7. หมนัศึกษาหาความรู้เพือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดัในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินและแนวปฏิบติัในการซือขายหุน้ที

บริษทัไดก้าํหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าทีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานทีเกียวขอ้งแล้ว 

บริษทัฯ ยงัไดจ้ัดให้มีการประชุมแถลงขอ้มูลผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส  ให้แก่  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และ

ประชาชนทวัไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม เพือชีแจงและเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถามขอ้มูล

ต่างๆ  
 

 การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบ รวมทงัการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

- ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัฯ และสูงเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัตามทีตอ้งการไวไ้ด ้   กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหน้าทีและ

ความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามความเหมาะสม   โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลนักรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณาก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพืออนุมติั   
  

ทงันี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทงัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 

(Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ  
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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการ

เงินทีปรากฏในรายงานประจาํปี โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งต่อกลยทุธ์และนโยบายหลกัของบริษทัฯ งบการเงินดงักล่าว

จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่ง

สมาํเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกทีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดง

ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัทีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  เพือเพิมความเชือมนั

และความน่าเชือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดาํรงรักษาไวซึ้งระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือใหม้นัใจไดว้่าการบนัทึก

ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงไวซึ้งทรัพยสิ์น  และเพือให้ทราบจุดอ่อน เพือป้องกนัมิให้

เกิดการทุจริตหรือดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ  ในการนีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทงัไดแ้สดงความเห็นเกียวกบัเรืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี นอกจากนนั คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงินไวใ้นรายงานประจาํปี (Annual Report) ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ควรประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการ

ทาํงานทีโปร่งใส  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทงัตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ  และมีประสบการณ์ที

เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  อาทิ  ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจัดการ ดา้นกลยุทธ์  ดา้น

กฎหมาย  ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ  หรืออืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ แต่อยา่งใด  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ  

ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  7  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และ

กรรมการอืน โดยมีกรรมการทีไม่เป็นผู ้บริหารไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด ซึงในจํานวน

ดงักล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกับ

กรรมการทีเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และส่วนทีเหลือจะเป็นกรรมการทีมาจากผูบ้ริหาร

ภายใน   นอกจากนนักรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 

5.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
 

1.   มีคุณสมบติัทีไม่ขัดต่อพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง  

ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. รวมทงัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
2. เป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถ้ือหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกนั 

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ 
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3. มีภาวะผู ้นาํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ                      

ผูถ้ือหุน้โดยรวม 

4. เป็นผูที้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูที้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้   ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนนัๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือน

ประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นทีมีนัย ผู ้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือ

หุน้ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
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8.  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทั

ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที

ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของ

บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ

หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

5.3 วาระการดํารงตําแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนทีอยู่

ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทงันี กรรมการอิสระ

สามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ  เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ    เป็นอย่างยิงและการดาํรง

ตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป  รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย   

 

5.4 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
 

5.4.1 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ

ผูถ้ือหุน้โดยรวม ดงันนัเพือใหเ้กิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการ

บริษทัฯ  และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัฯ  เป็นกรรมการ

อิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร   

 

5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ 
 

บริษทัฯ  มีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ซึงในจาํนวน

ดงักล่าวมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  และไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทีมีความเป็นอิสระ

อยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อืนใด  โดยมีส่วนร่วมในการ

กาํกบัดูแลกิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

และเพือให้เกิดความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน   บริษทัฯ ไดแ้ยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  มิใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ    
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5.4.3 บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ

แนวทางทีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และบริษทัในเครือ  โดยยดึหลกัจริยธรรมทีดี ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ

ซือสัตยสุ์จริต ทงันีให้รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคับของบริษทัฯ  มติ

คณะกรรมการ มติทีประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต.  

โดยครอบคลุมเรืองต่างๆ ดงันี 
  

1.    ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถ้ือหุ้น  รวมทงั

การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ รวมทังกาํกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. กาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษทัฯ รวมทงักาํหนดใหมี้การสือสารใหทุ้กคน

ในองคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจัดสรร

ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานทีเหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และ

แผนงานประจาํปี 

5. พิจารณาแต่งตงักรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทงัพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทีนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน เพือนาํเสนอใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย  เพือดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป

ตามนโยบายทีกาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยืน  เป็นต้น  สําหรับการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาก่อนทีจะเสนอทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. พิจารณาแต่งตังผูบ้ริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ รวมทงัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของ                         

ฝ่ายบริหาร ทีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ  และ

ลงลายมือชือเพือรับรองงบการเงินดงักล่าว   เพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้น ในการประชุมสามัญ

ประจาํปี เพือพิจารณาอนุมติั 
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9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตงัผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม ทีเสนอโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพือพิจารณาอนุมติั 

10. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงัดูแล

ไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง  

11. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือใหเ้ชือมนัไดว้่าบริษทัฯ ไดมี้การ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหนา้ทีในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ  ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลทีเกียวขอ้งไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

13. กาํกบัดูแลใหมี้การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

14. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  

 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 

1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลใหม้นัใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. การดูแลใหม้นัใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรม

และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และมีมาตรการที

ดูแลใหเ้รืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4. การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรืองและมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหา

สาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทวักนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจทีรอบคอบ ใหค้วามเห็น

ไดอ้ยา่งอิสระ 
5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีประธาน

เจา้หน้าทีบริหาร เป็นหัวหน้าและผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรืองต่างๆ 

ดงันี 
 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทัฯ เพือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผู ้บริหารระดบัสูง ร่วมกับ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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4. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั

ของบริษทัฯ  เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

5. การดาํเนินการใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายตามมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทีประชุมผูถ้ือหุ้น              

ของบริษทัฯ 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารนัน จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงทีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที

บริหาร  สามารถอนุมติัรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไป

ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว้ โดยการอนุมติัรายการดงักล่าว

จะตอ้งเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมติัรายการ

ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์    ก.ล.ต.  หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 

 

5.5 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน 
 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนของกรรมการ 
 

เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนด         

“นโยบาย” ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน  ของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน 5 บริษทั                  
 

 นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผู้บริหารระดับสูง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของผู ้บริหาร

ระดับสูง โดยกาํหนดให้ก่อนทีผู ้บริหารท่านใดจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน จะต้องแจ้งให้

คณะกรรมการบริหารทราบเพือพิจารณาอนุมติั   ทงันี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัทีดาํเนินธุรกิจสภาพอย่าง

เดียวกบับริษทัฯ  หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  
 

5.6   ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

การสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดท้าํการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหน้าทีสรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ  กรรมการบริษทัฯ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงและเลขานุการบริษทั พร้อมทงัพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที

ความรับผิดชอบ  โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ดงันี   

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  จะดาํเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทงัเพศ อายุ เชือชาติ สัญชาติ และพิจารณา

ทกัษะความชียวชาญจาํเป็นทียงัขาด   เพือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ

ใช้ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมทังดาํเนินการสรรหา 
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คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

พิจารณาแต่งตงัหรือเสนอขออนุมติัแต่งตงัต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   

 2. การเลือกตงักรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการสรรหา คดัเลือก 

บุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

ซึงสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ ก.ล.ต. เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  

เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมติั ในกรณี

ทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระและในกรณีอืนๆ 

3. การพิจารณาแต่งตังกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึงรวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การ

อุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จาํนวนบริษทัจด

ทะเบียนทีกรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่ง ซึงไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนใน

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของ

กรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

4. การแต่งตงักรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึงจะตอ้ง

มีความโปร่งใสและชดัเจน และดาํเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตงักรรมการในการประชุมผูถ้ือหุน้ มีดงันี 
 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั ในลาํดบัถดั

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ให้ผู ้

เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 

โดยบริษทัฯ  จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลในทีประชุม        

ผูถ้ือหุน้ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการทีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

กรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากสาเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงับุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เวน้แต่วาระของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเหลือน้อยกว่า 

2 เดือน โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการทีตนแทน ทงันี มติการแต่งตงับุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่
 

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้

ความสามารถทีเหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทังคณะ และเกณฑ์การดาํรงตาํแหน่ง 

คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
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 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 

บริษทัฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริมจากการสรรหา

บุคคลทงัภายในและภายนอกทีมีทกัษะความเป็นผูน้าํ มีความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร และมีความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัลกัษณะสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  เพือนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณาแต่งตงั 

 

แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ในกรณีทีมี

ตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลง  ซึงนอกจากบริษทัฯ จะตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหา 

คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู ้บริหารระดบัสูงแลว้  บริษัทฯ ยงัได้จัดทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขึน  โดยพิจารณา คดัเลือกบุคคลทีเหมาะสม และมีศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าทีในตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารดงักล่าว  และพฒันาเพือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาํแหน่งไดใ้นอนาคต   ทงันีเพือสร้างความ

เชือมนัใหก้บันกัลงทุน ผูถ้ือหุน้ ตลอดจนพนกังาน ว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการสานต่ออย่างทนัท่วงที 

โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 
 

นอกจากนี บริษัทฯ สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้า ร่วมประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะทีเกียวขอ้ง และเพือให้มี

โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ และผู ้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  อย่าง

โปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมดว้ยความซือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ 

เพือประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัสําหรับ

กรรมการ และผูบ้ริหาร ดงันี  
 

1. ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความซือสัตย ์ยติุธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม 

3. ปฏิบติัหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

4. มีความเป็นอิสระในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํทีตงัอยูบ่นพืนฐานของความถูกตอ้ง 

5. ปฏิบติัหนา้ที โดยหลีกเลียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพือใหก้าร

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในกิจการทีกระทาํกบับริษทัฯ หรือในกิจการทีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั

บริษทัฯ ทงันีไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

7. รักษาขอ้มูลทีเป็นความลบัของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ใหรั้วไหลไปยงับุคคลทีไม่เกียวขอ้ง ซึงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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5.7 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัทีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน  สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัฯ และเพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัทีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไดรั้บมอบหมายหน้าทีและ

ความรับผิดชอบเพิมขึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตามปริมาณความรับผิดชอบที

เพิมขึน ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบืองตน้  แลว้นาํ

ขอ้มูลทีไดเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพืออนุมติั  

ทงันีบริษทัฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี 

(Annual Report)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ 

 นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกาํหนด  ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดับทีเหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมลกัษณะ

เดียวกนั  โดยจะคาํนึงถึงภาระหน้าที  ความรับผิดชอบ  ซึงเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผล

การดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่าน  ทงันี เพือสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวไ้ด ้
 

ค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปีสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาทีแน่นอน  โดย

พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   และผลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง

แต่ละท่าน  ซึงจะมีการชีแจงหลกัเกณฑใ์หท้ราบล่วงหนา้ ก่อนทีจะประเมินผลในปลายปี   โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลกัเกณฑน์โยบายค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที

บริหารประจําปี โดยกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านจะเป็นผู ้ประเมิน เพือนําผลการประเมินมาใช้ในการ

ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ซึงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
 

ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนแบบคงที  

(Fixed Pay) 

เงินเดือนและผลประโยชน์อืน  

เช่น กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เพือจูงใจและรักษาประธานเจา้หนา้ที

บริหารทีมีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสัน 

(Short Term Incentive) 

เงินโบนสัประจาํปี เพือเป็นรางวลัตอบแทนตาม

ความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

แผนงานทีไดก้าํหนดไวป้ระจาํแต่ละปี 
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ประเภทค่าตอบแทน ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว 

(Long Term Incentive) 

การจ่ายค่าตอบแทนตาม

ผลงานในรูปแบบการใหสิ้ทธิ

ซือหุน้ (Stock Option)* และ

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพใน

ส่วนทีบริษทัฯ จ่ายสมทบ

เพิมขึนตามอายงุาน 

 เพือจูงใจและรักษาประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารทีมีความรู้

ความสามารถ 

 เพือใหผ้ลประโยชน์ของประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ 

 เพือส่งเสริมการสร้างความเติบโต

และมูลค่าเพิมใหก้บัผูถ้ือหุน้ใน

ระยะยาว 

หมายเหตุ *การให้สิทธิซือหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาเมือมีช่วงเวลาและ

สภาพการณ์ทีเหมาะสม 

 

5.8 การปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ 
 

5.8.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการกาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์  เป้าหมาย ทิศทางการ

ดาํเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ รวมทงัระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

มาตรการบริหารความเสียง ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และ

งบประมาณทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

และความมันคงสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้นึงผูใ้ด ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์

ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมทีดี ปฏิบติัหน้าทีดว้ยความซือสัตย์สุจริต ทงันีให้

รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  
 

นอกจากนี บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การสือสารวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัฯ ใหทุ้กคนใน

องคก์รขบัเคลือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 
 

 

 

5.8.2 การแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย 
 

เพือกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยเพือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และช่วย 

แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรืองต่างๆ ทีสําคญัต่อบริษทัฯ โดย

คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีทงัหมด 6 คณะดงันี 
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ    
 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระทีได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที

ประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป  ซึงคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3   คน 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถ้ือหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็น

บริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม

ภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอใน

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1  คน ทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหน้าที

ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing 

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบติัดงักล่าว และ

กรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบติัดงักล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 

3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการ

ดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทงัตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  
 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตงัโยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง  และเลิกจ้างผูส้อบบัญชีภายนอก  รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพือประกอบความเห็นต่อที

ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง  

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  ทงันี เพือใหม้นัใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์    

8. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายใน

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

9. มีอาํนาจในการว่าจ้างผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมโดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

10. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมาย 

 

2) คณะกรรมการบริหาร   
 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวนหนึงของบริษทัฯ ทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือ

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครังแรกหลงัการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจําปี ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระ              

การดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ทังนี กาํหนดให้ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 
 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. กาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  กลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการ

บริหารงาน และอาํนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ  เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาต่อไป 

2. ทบทวนและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย  เพือให้การดาํเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาํเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ทีได้

กาํหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาํปี  และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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5. พิจารณากาํหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพือเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธี

ปฏิบติัของบริษทัฯ  เรืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 

7.   ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 
 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนัน จะไม่มีลักษณะเป็นการ                 

มอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วง ทีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้  มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการทีเป็นไป

ตามนโยบาย และหลกัเกณฑที์คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1  ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการจาํนวนหนึงของบริษทัฯ และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  โดยกาํหนดให้กรรมการ

อิสระเป็นประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทงันีกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว           

มีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริษทัฯ 

จดัตงัขึน รวมทงัผูบ้ริหารและพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สอดคลอ้ง

กบันโยบายของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

2. กาํหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัทีสําคญัๆ ของบริษทัฯ  ตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 

3. ทบทวนนโยบาย  หลกัการ และแนวทางการปฏิบติังานทีดีอยา่งสมาํเสมอ 

4. เสนอแนะขอ้กาํหนดทีเกียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัทีดีแก่กรรมการ  

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ 

5. ดูแลใหห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนือง และเหมาะสม 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เกียวกับการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ  พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
 

กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งทุกปี 

โดยใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจ

ถูกเลือกให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้โดยไดรั้บเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษทัฯ  สําหรับการ

แต่งตงักรรมการทดแทนในกรณีทีตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น                

ผูพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการ และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาแต่งตงัต่อไป  
 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    
 

1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ

กรรมการบริษทัฯ  เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถ้ือหุ้นเพือ

พิจารณาอนุมติั ในกรณีทีตาํแหน่งว่างลงเนืองจากครบวาระ และในกรณีอืนๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของ

บริษทัฯ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ ในกรณีทีมี

ตาํแหน่งว่างลง เพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

3. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพือเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4. เสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับ

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ  และให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์  และ

เป้าหมายของบริษทัฯ รวมทงัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

5. กาํหนดโบนสัและอตัราการขึนเงินเดือนประจาํปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 

6. พิจารณากลนักรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริษทัฯ 

7. กลนักรองและตรวจสอบรายชือผูที้จะเสนอชือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งว่า ไม่ได้

เป็นผูที้ถูกขึนบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านีจดัทาํขึน 

8. ในกรณีทีมีการเสนอชือกรรมการทีพ้นวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง ควรนําเสนอผลงาน 

(Contribution) และประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุ้นให้ผูถ้ือ

หุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 

5) คณะกรรมการบริหารความเสียง   
 

คณะกรรมการบริหารความเสียง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจํานวนหนึงของบริษัทฯ  เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสียงใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

ครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  ซึงกรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมี

สิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง 
 

1. กาํหนดทิศทางธุรกิจทีชดัเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจยัความเสียงทีสาํคญั  พร้อมทงั

กาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสียงนนั 

2. กาํหนดมาตรฐานของการบริหารจดัการความเสียง เพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในส่วนงานต่างๆ 

ตามความรับผิดชอบ 

3. กาํกบัดูแลใหม้นัใจว่ามาตรการดงักล่าวไดมี้การสือสารอยา่งทวัถึง และพนกังานไดป้ฏิบติัตาม

มาตรการเหล่านนั 

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง 

เพือใหม้นัใจว่าการสาํรวจความเสียงไดค้รอบคลุมทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

5. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงใหเ้กิดขึนอยา่งต่อเนืองทวัทงัองคก์ร และสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากล 
 

6) คณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืน 

 คณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยนื  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู ้บริหารจาํนวนหนึงของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูท้รงคุณวุฒิ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาเพือความ

ยงัยนืใหม่ทุกปี  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  ซึง

กรรมการทีครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง  
 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยนื 
 

1. กาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์  ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพือการพฒันาอย่างยงัยืนทีสอดคลอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

2. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

พฒันาเพือความยงัยนื 

3. กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ  และประเมินประสิทธิผลของ

การดาํเนินการนโยบายพฒันาเพือความยงัยนื 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

5.8.3 การประชุมคณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึง

จะเป็นองค์ประชุม และ การลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ  บริษัทฯ กาํหนดองค์ประชุมขนัตาํ ณ ขณะที

คณะกรรมการจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งน้อยปีละ 7 ครัง และมีการประชุมพิเศษเพิมเติม

ตามความจาํเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้

กรรมการแต่ละท่านทราบกาํหนดการดงักล่าว เพือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้  ซึง

ในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน
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เป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม  โดยขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ กาํหนดใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนนั หากกรรมการท่านใดประสงค์ทีจะเสนอเรืองเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถ

กระทาํได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิมเติมใน

ทีประชุมในวาระเรืองอืนๆ  
 

5.9 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัฯ จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบระบบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพือใหฝ่้าย

บริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมนัใจว่าระบบการควบคุมทีมีอยู่นันมีการปฏิบติัจริงอย่างสมาํเสมอและเป็นไป

อยา่งเหมาะสม   รวมทงัคน้หาขอ้บกพร่อง  จุดอ่อน  และพฒันาระบบการดาํเนินงานทีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน     

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ทีและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นอกจากนี  การมีระบบควบคุมภายในทีดี จะช่วยใหบ้ริษทัฯ รับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือน

ภยัล่วงหนา้  รวมทงัลดความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้
 

 

ระบบการควบคุมภายในทีบริษทัฯ ไดก้าํหนดขึน สอดคลอ้งกบัแนวทางการจัดการระบบควบคุมภายในที

กาํหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  โดยครอบคลุม

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment)    การบริหารความเสียง (Risk 

Management)   การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control)  ระบบสารสนเทศและการสือสาร 

(Information and Communication)  ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) 
 

5.10 การบริหารความเสียง 
  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ

โดยรวม วเิคราะห์ความเสียงทงัจากภายในและภายนอก โอกาสทีจะส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุเป้าหมาย

หลักของบริษทั และผู ้มีส่วนได้เสีย   เพือกําหนดมาตรการลดความเสียงให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม  

นอกจากนี ยงัมีการประเมินความเสียงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพือร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัความเสียงทีอาจเกิดขึน  รวมทงัยงัมีการติดตาม

และทบทวนผลการประเมินอย่างต่อเนือง 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการบริหารความเสียง เพือใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และการเมือง รวมทงัผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินระดบัโลก ซึงนโยบายในการบริหารความเสียงดงักล่าว

ไดร้วมถึงมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขความเสียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management 

Committee) คอยดูแลและติดตามความเสียงตามแผนทีวางไว ้โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน

ต่างๆ ดงันี 
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1. การกาํหนดแผนการบริหารความเสียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานหลักของ 

บริษทัฯ และความเสียงในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ทีอาจเกิดขึน เพือให้แผนงานการบริหารความเสียง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แผนงาน เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสียงทียอมรับไดข้องกิจการใน

การดาํเนินธุรกิจ 

2. การจดัการความเสียงตามแผนงานในการบริหารความเสียงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบจะได้

จัดลาํดบัความสําคญัของความเสียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบทีความเสียงดงักล่าวจะมี             

ต่อองค์กร แลว้จึงกาํหนดมาตรการในการจัดการกบัความเสียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้ร่วมสอบทานความเสียงตามมาตรการลดความเสียงดงักล่าว 

3. มาตรการบริหารความเสียงขา้งตน้จะไดรั้บการติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการ

บริหารความเสียง ซึงประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยจะมีการจัดประชุม               

ทุกไตรมาส เพือติดตามและทบทวนผลการดาํเนินการจัดการความเสียงดังกล่าว โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามและสอบทานการจัดการความเสียงของแต่ละบริษทั หรือหน่วยงาน 

เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีบริษทัฯ ไดต้งัไว ้
 

นอกจากการบริหารความเสียงตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ  ยงัไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทงั

กาํหนดมาตรการในการบริหารความเสียงเขา้เป็นส่วนหนึงในการวดัประเมินผลงานของพนักงาน ทงัในระดับ

ปฏิบัติการและระดับบริหาร เพือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และ                   

หลกัปฏิบติัในการบริหารความเสียงขององค์กร อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทน                   

แก่ผูถ้ือหุน้สืบไป 

 

5.11 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
 

5.11.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  กาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทงัคณะ  และ

รายบุคคลเป็นประจาํทุกปี เพือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

เพือใหมี้การพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเดน็ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ   อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  โดยจะ

นาํผลการประเมินทีไดไ้ปพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

5.11.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพฒันาเพือความยงัยืน  จะประเมิน

ในหัวขอ้ทีเกียวกบั  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทังการพฒันาและการฝึกอบรม สําหรับการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินในหัวข้อทีเกียวกับ  โครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ

พฒันาและการฝึกอบรม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ผู ้สอบบัญชี และผู ้บริหาร เพือนําผลการประเมินทีได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิงขึน  และเป็นไปตามหน้าที ความรับผิดชอบทีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 

5.11.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที

บริหาร  เป็นประจาํทุกปี ในหัวขอ้ทีเกียวกบั  ความเป็นผูน้าํ  การกาํหนดและปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์  การ

วางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ   การบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายใน  การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร    การสืบทอดตาํแหน่ง  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และ

บริการ  รวมทงัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ   เพือนาํไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทน  

 

5.11.4 การประเมินเลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทัฯ  

เป็นประจาํทุกปีในหัวขอ้ทีเกียวกบั   ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษทัฯ   การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบต่างๆ  (Compliance)  การติดต่อและประสานงาน  การจัดเก็บเอกสาร  การจัดประชุม   รวมทงั

การกาํกบัดูแลกิจการ   เพือนาํผลการประเมินทีไดไ้ปพัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงานของเลขานุการ   

บริษทัฯ  ในการกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต. 

 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

การพัฒนากรรมการ 
 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือ

กรรมการ เอกสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการใหม่ รวมทงัการจัดให้มีการแนะนาํ

ลกัษณะของธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงาน

ดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ  ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ  ทงันี คู่มือ

กรรมการของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมในเรืองต่างๆ ดงันี 
 

- ขอ้มูลเกียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

- ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

- ภาระหนา้ที และขอ้พึงปฏิบติัในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 

นอกจากนัน เพือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ  บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการ ตลอดจนมีความเขา้ใจเกียวกบั

กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสียง และสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทงัไดรั้บทราบ

ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ 
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การพฒันาผู้บริหาร 
 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารโดยจัดหลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เพือพัฒนาทกัษะความเป็นผูน้ ํา

ควบคู่ไปกบัการเพิมองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน อีกทงัเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับ/เลือนตาํแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้า

ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม

ธุรกิจทีดาํเนินการทงัในปัจจุบนัและอนาคต 
 

5.13 เลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูที้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทีเหมาะสม

เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือพิจารณาอนุมติัแต่งตงัเป็นเลขานุการบริษทัฯ  โดยมีบทบาทหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบ ดงันี 

 

1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง 

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทงัใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกียวกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3. จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯ  และการประชุมผูถ้ือ

หุน้ รวมทงัดูแลและประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ/ผูถ้ือหุ้น 

ตลอดจนขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง   

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และผูถ้ือหุน้ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  เป็นตน้ 

5. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  รวมทงัจดัส่งสาํเนา

รายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัทีบริษทัฯ 

ไดรั้บรายงานนนั 
 

ในกรณีทีเลขานุการบริษทัฯ  พน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะสรรหาและคดัเลือกผูที้จะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ  คนใหม่ เพือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ  พิจารณาแต่งตงั ภายใน 90 วนั  นบัแต่วนัทีเลขานุการบริษทัฯ  คนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ที และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึงปฏิบติัหนา้ทีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว  

 

5.14 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

ในการจดัตงับริษทัใหม่ทุกครัง ฝ่ายจดัการตอ้งนาํเรืองดงักล่าวเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

พิจารณาอนุมติั ก่อนดาํเนินการจดทะเบียนจัดตงับริษทัใหม่ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตงั

ผูบ้ริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในบริษทัดงักล่าว โดยผูบ้ริหารใน
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บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานในบริษทัทีตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุก

เดือน สาํหรับการลงทุนใดๆ หรือการดาํเนินเรืองทีมีนยัสาํคญัตามทีกาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ 

ตอ้งปฏิบัติตามทีนโยบายกาํหนดและต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในแต่ละปี

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนงานประจาํปี เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติัแผน หากบริษทัใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งชีแจงต่อที

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีทีผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกาํหนดให้ชีแจงในการประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพือเฝ้าระวงัการบริหารและการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ด 

 

สาํหรับระบบควบคุมภายใน บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งกาํหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย

บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีทีบริษทัใดมีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในซึงมีความ

เสียงทีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสังให้ปรับปรุงและแกไ้ขการควบคุมภายใน

สาํหรับประเด็นดงักล่าวทนัที  ทงันี  หากบริษทัย่อยมีการทาํรายการใดๆ  ทีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง  ซึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย  เช่น การเพิมทุน การ

ลดทุน หรือการเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ รายการดงักล่าวจะถูกนาํเขา้พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

อนุมติัแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยต่อไป    

 

เมือมีการจดัตงับริษทัใหม่หรือเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอืนอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีสัดส่วนการถือหุน้ทีมีสิทธิออก

เสียงตังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิมเติมมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหจ้ดัทาํ shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอืน ทีมีความชดัเจนเกียวกบัอาํนาจในการบริหาร

จดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพือสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจัดทาํ

งบการเงินของบริษทัฯ ไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 
 

ในกรณีทีบริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ ซึงเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย บริษทัฯ จะ

ปฏิบัติเช่นเดียวกบัหลักเกณฑ์การทาํรายการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นของบริษทั โดยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ในการทาํรายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินตามทีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สําหรับการทาํรายการของบริษทัย่อยกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัย่อย 

บริษทัฯ มิไดเ้ขา้ไปกาํกบัดูแลในเรืองดงักล่าว เวน้แต่บริษทัย่อยเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการทีเกียวโยงกนัตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 


