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นโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

ของ 

 

บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จํากดั (มหาชน) 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสําคญัต่อระบบและกระบวนการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสียทุก

ฝ่าย จึงได้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัท มีความมุง่มัน่และตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ในการท่ีจะ

ปฏิบตัิและให้ความสาํคญักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

บริษัทฯ ได้พิจารณาสาระสาํคญัตา่ง ๆ ด้วยการประมวล วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุคา่หลกัขององค์กร หลกัการ นโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือหน้าท่ีตามความรับผิดชอบและเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุแนว

ปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเป็นสากล มีความทนัสมยัเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

คาดหวงัของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีท่ีมีตอ่บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท มีความพยายามอย่างท่ีสดุท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีระบไุว้อย่าง

เคร่งครัดละมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายในการสร้างความมัน่คงและความ

เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นตอ่ไป   

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบันีไ้ด้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี        

27 มีนาคม 2561 โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

       ................................................ 
            นายจมุพล สาํเภาพล 
              ประธานกรรมการ 
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สารบญั 

                 หนา้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

 วิสยัทศัน์ 5

  พนัธกิจ  5

  คา่นิยม 5 

แนวปฏิบตัิตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 7 

- การประชมุผู้ถือหุ้น 7 

- การดาํเนินการในวนัประชมุ 8 

- การจดัทํารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 8 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

- การให้ข้อมลูสาํหรับการประชมุผู้ถือหุ้น 8 

- การคุ้มครองสทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 8 

- การเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม 9 

- การเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการพิจารณาดํารงตาํแหนง่กรรมการ  9 

- การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 10 

- การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 11 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

- ผู้ ถือหุ้น 11 

- พนกังาน 11 

- คูค้่า 12 

- ลกูค้า 12 

- คูแ่ขง่ 12 

- เจ้าหนี ้ 13 

- ชมุชน 13 

- หนว่ยงานราชการ 13 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 13 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

     -     โครงสร้างกรรมการ 14 

      -     คณะกรรมการชดุยอ่ย 16 

      -     บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบกรรมการ 16 

      -     การประชมุคณะกรรมการ 18 

      -     การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 19 

        -     คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 20 

        -     การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 20 

6. คณะกรรมการชุดย่อย               

-     ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  21

      -     

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 24

      -     

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 26

         -     ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 27

         -     ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 28

         -     ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 29

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 30 
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วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STI”) จดัตัง้ขึน้ในปี 2547 โดยกลุม่ผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในแวดวงวิศวกรรม อนัได้แก่ นายสมเกียรติ  ศิลวฒันาวงศ์ นายไพรัช  เล้าประเสริฐ  นายสมจิตร์ 

เป่ียมเปรมสุข นายอิสรินทร์  สวุฒัโน และนายกิตติศักดิ์  สภุาควฒัน์ (“กลุ่มผู้บริหาร”) มีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจให้

คําปรึกษาและการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างครบวงจร  ตัง้แต่การศึกษาสํารวจ  ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะและบริหาร

ควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดําเนินการหรือเข้าใช้

ประโยชน์ได้ตามแผนงานของลกูค้าโดยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมปีระสทิธิภาพ ทัง้ในแง่คณุภาพงาน

ท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล  ภายใต้การควบคมุระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

ของลกูค้า เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าท่ีรับบริการของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กําหนดวิสยัทศัน์ 

ภารกิจ และเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจดงันี ้

 

o วิสัยทัศน์ : กลุม่บริษัทฯ กําหนดวิสยัทศัน์ในการก้าวสูก่ารเป็นบริษัทท่ีปรึกษาและผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมท่ีดี

ท่ีสดุ (BEST) ในประเทศไทยในด้านตา่งๆ  ดงันี ้

B : Benefit         ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

E : Efficiency     ประสิทธิผลของงาน  

S : Smart           ความรอบรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  

T : Trustworthy   ความนา่เช่ือถือและความไว้วางใจ 

o ภารกิจ : ภารกิจของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้

o มุ่งมัน่ให้บริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล  โดยเข้าใจและตระหนกัถึง

ความต้องการของลกูค้า รวมถึงให้ความสําคญัต่อการควบคมุงบประมาณโครงการ เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสาํคญั  

o บริหารจดัการโครงการโดยบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ เพ่ือรับประกนัถึงผลสาํเร็จ

ของโครงการตามแผนงานของลกูค้า  

o ดแูลให้มีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) ทัง้ด้านความเป็นธรรม 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และศกัยภาพการแขง่ขนั เพ่ือเป็นหลกัประกนัถึงคณุภาพงานบริการ

ในทกุโครงการ  

ทัง้นี ้ภายใต้ภารกิจดงักลา่ว นําไปสูก่ารกําหนดนโยบายในการทํางานของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

o คํานึงถึงวตัถุประสงค์ของงานเป็นหลกั ได้แก่ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เพ่ือให้เกิดผล

สาํเร็จของงานสงูสดุ (Project Satisfaction) 

o สร้างมาตรฐานการทํางานในเชิงรุก (Pro – Active Management) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของงาน 

o ร่วมมือและให้ความช่วยเหลอืให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้กบัผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ 

ผู้ควบคมุงาน และผู้ รับเหมา (Team Work) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่โครงการ 
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o ยึดมัน่ในความซื่อสตัย์  สจุริต  คณุธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ ไมเ่รียกรับผลประโยชน์สนิบน หรืออามิสสนิจ้างจากการทํางาน 

o ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความปลอดภยั 

และผลกระทบตอ่สขุอนามยัเป็นสาํคญั 

o เป้าหมายใน 

การดาํเนิน

ธุรกิจ 

: กลุม่บริษัทฯ มีเปา้หมายระยะสัน้ในการยกระดบัคณุภาพการให้บริการสูร่ะดบัมาตรฐานสากล เพ่ือ

รักษาความเช่ือมัน่และสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลูกค้า ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการภายในองค์กร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เช่น 

ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลกูค้า ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของ

บุคลากรในทุกส่วนงาน ด้วยการจัดอบรมสมัมนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทและ

มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล  สาํหรับเปา้หมายระยะกลาง กลุม่บริษัทฯ ประสงค์จะขยายงานบริการ

ให้ครอบคลมุลกูค้าในตา่งจงัหวดั และ/หรือประเทศเพ่ือนบ้านในภมูิภาคอาเซียน ซึง่โครงการก่อสร้าง

มีแนวโน้มการขยายตวัอย่างก้าวกระโดด รวมทัง้ มีแผนงานท่ีจะวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 

ครอบคลมุงานบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทัง้ระบบ ซึง่ผลสาํเร็จของแผนงานตามเป้าหมายระยะ

สัน้และระยะกลางดงักลา่วข้างต้น จะช่วยสนบัสนนุให้กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตวัด้านรายได้และ

เพ่ิมขีดความสามารถการแขง่ขนัในการประกอบธุรกิจ เพ่ือผลกัดนัให้บริษัทฯ ก้าวสูก่ารเป็นบริษัทท่ี

ปรึกษาและผู้ให้บริการงานวิศวกรรมท่ีดีท่ีสดุในประเทศได้ตามเปา้หมายระยะยาวท่ีวางไว้ 
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แนวปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ โดยทําให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  ซึง่เป็นแนวทางสาํคญัหนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดย แบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

ด้วยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ทําหน้าท่ีแทนตน 

และมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัและสง่เสริมให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ใช้สทิธิของตน ตลอดจนจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือ

หุ้น เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ 

การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบตอ่กิจการ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิม

ทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ

ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

(1) การประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุรอบ

บญัชีในแตล่ะปี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ 

จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และจะไม่กระทําการ

ใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพ่ือออกเสยีงลงมติไมม่ีวิธีการท่ียุง่ยาก

หรือมีคา่ใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นต้น  

o บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศต่างๆ กําหนด และลงประกาศหนงัสือพิมพ์

แจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุไมน้่อยกว่า 3 วนั ซึ่งหนงัสือเชิญประชุม

จะระบถุึงวนั เวลา สถานท่ี ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคํา

ชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ี

กระทรวงพาณิชย์กําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นแทนได้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

o บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการ

ประชุม รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุได้มายงับริษัทฯ ผา่นอีเมลล์ cs@sti.co.th 
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(2) การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น

อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

o บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  โดยก่อนดําเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมลูตาม

ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามและ

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ในวาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระ

การแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะวาระ  

o ในวาระการประชมุเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละ

คน ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้ แทนท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทําหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของตนเอง เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง  

o ในวาระการประชุมท่ีสําคญั เช่น การเข้าทํารายการเก่ียวโยง รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

o บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และ

เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

 

(3) การจดัทํารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม หรือ

อยา่งช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทําการถดัไป และจะจดัสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 14 วนั และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

o ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีถกูต้องครบถ้วน โดยจะระบถุึงวิธีและ

ขัน้ตอนการลงคะแนน คําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระทัง้คะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย คดัค้าน และ

งดออกเสยีง รวมถึงบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ   

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

(1) การให้ข้อมลูสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะจดัทําหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

o บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดบัระเบียบวาระท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม และจะไม่เพ่ิม

วาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งไว้ลว่งหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา

ข้อมลูก่อนตดัสนิใจ ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

 

(2) การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

o บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและช่ือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่ง
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กรรมการผา่นคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

ดงันี ้  

การเสนอวาระประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องระบุวตัถุประสงค์และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ประกอบการ

พิจารณา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองในกรณีดงัต่อไปนี ้เข้าบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น  

- เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกับความไม่ปกติในเร่ือง

ดงักลา่ว หรือเร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

- เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้  

- เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

กําหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

- เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล

บริษัทฯ หรือเร่ืองท่ีขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ  

- เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือกรณีฯ บริษัทต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมแล้ว ไม่สามารถ

ติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองได้ 

- เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุ

ด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักล่าวไม่ได้

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั หรือเร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว หรือเร่ืองท่ีซํา้กบัเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อย

ได้เสนอมาก่อนแล้ว  

รวมถึงกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบผา่นทางช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองข้อเสนอท่ีจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผู้ ถือ และนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ

ตอ่ไป  โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
 

การเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุดงักลา่วข้างต้น  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด

ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่ง

ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และ

เป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักลา่วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12 

เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้เข้ารับการ

พิจารณาเลอืกตัง้ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  

 

สาํหรับบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนัน้ ต้องมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจน

ระเบียบของสํานกังาน ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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รวมทัง้มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด เช่น เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีประวตัิการทํางานท่ีดี มีความ

เป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความซื่อสตัย์ มีคณุธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้

อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นต้น  

 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือบคุคลใดท่ีจะได้รับการเสนอช่ือคดัเลอืกเป็น

กรรมการบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาว่า จะนําเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวแก่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า  

โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา

ข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็น รวมทัง้ ไมจํ่ากดัสทิธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามเวลาท่ีกําหนดไปแล้ว เป็นต้น  

 

o บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบับริษัทฯ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา แก่ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 

(3) การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

o บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่

ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุราย โดย

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของบริษัทฯและแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน

แสวงหาประโยชน์สว่นตน เป็นคําสัง่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ   

o บริษัทฯ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอ่ืน เช่น การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน (Insider 

trading) การนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานท่ีอยูใ่นหนว่ยงานท่ีได้รับข้อมลูภายใน ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คูส่มรส บตุรท่ียงั

ไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทนุสว่นบคุคล) ภายใน 1 เดือน 

ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจําปี และหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอย่างน้อย 3 

วนัทําการ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีนําข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ ไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือนําไปเปิดเผยจนส่งผลเสียหายทางใดทางหนึ่งแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะ

พิจารณาลงโทษตามความเสียหายหรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน เช่น การตกัเตือนด้วย

วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก 

ปลดออก หรือให้ออก เป็นต้น 

o บริษัทฯ จะให้ข้อมลูเก่ียวกบัหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือ

โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการ



 pg. 11 

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ รวมทัง้ เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วต่อสํานกังาน

ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราช 

บญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 
 

(4) การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 

o บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนัน้ๆ มีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระดงักลา่วนัน้ 

 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้มีสว่นได้เสยีวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคตได้อย่างยัง่ยืน ดงันัน้ บริษัทฯ จึง

คํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ผู้มีสว่นได้เสียภายในกิจการ เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกิจการ เช่น คู่ค้า ลกูค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสงัคม โดยบริษัทฯ ได้กําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติของกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
 

ผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือโอน

หุ้น การมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ การได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ

ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการ

อนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของตนเองในเร่ืองตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น สทิธิในการเสนอช่ือบคุคล

เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ และสทิธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระการประชุม 

และ/หรือการดําเนินธุรกิจของกิจการ เป็นต้น  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีงดเว้นการกระทําอนัเป็นการละเมิด หรือลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่สง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีสําคญั

ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และการเพ่ิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสาํคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น  

พนกังาน 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดคา่ตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนสั กองทนุสํารองเลีย้ง

ชีพ เป็นต้น ให้กบัพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยจะกําหนดให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ผลการปฏิบตัิงาน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะวดัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด

อยา่งเป็นธรรม 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานของพนกังานให้ถูกสุขลกัษณะ เอือ้ต่อการทํางานอย่างมี

ประสทิธิภาพ และมีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน  
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o บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้และพฒันา

ทกัษะการปฏิบตัิงานให้แกพ่นกังาน ทัง้การจดัอบรมภายในองค์กร และการจดัสง่พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า

ร่วมการอบรมสมัมนา การประชุมทางวิชาการ การเยี่ยมชมกิจการ การเข้าร่วมโครงการและ/หรือกิจกรรมต่างๆ กับ

หนว่ยงานภายนอกในเร่ืองท่ีจะเอือ้ประโยชน์ตอ่การเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานและ/หรือพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีรักษาข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน เช่น เงินเดือน 

ประวตัิการรักษาพยาบาล ต่อบคุคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามข้อบงัคบั และ/

หรือกฎหมาย  

o บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการนําเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ/

หรือแนวทางการทํางานท่ีเป็นประโยชน์แกท่กุฝ่ายและ/หรือจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั  รวมทัง้

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนการกระทําความผิดจากพนกังาน  แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

และการปกปอ้งพนกังานผู้แจ้งเบาะแส  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังานโดย

เคร่งครัด 

 

คูค้่า 

o บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่คูค้่าอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และอยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ บริษัทฯ 

จะปฏิบตัิตามสญัญาและ/หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ตกลงกนัไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด  

o บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

o บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตจากคูค้่า  

o บริษัทฯ มีนโยบายมุง่ทําธุรกิจร่วมกบัคูค้่าท่ีดําเนินกิจการอยา่งเป็นธรรมและมีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีดีต่อ

สงัคม 

 

ลกูค้า  

o บริษัทฯ มีนโนบายในการมุ่งเน้นท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจแก่ลกูค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการในระดบัสากล ภายใต้ราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมตอ่ลกูค้า 

o บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาเพ่ือเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพงานบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง

ตอ่ความต้องการของลกูค้า และการเปลีย่นแปลงด้านมาตรฐาน ข้อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยูเ่สมอ 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบังานบริการของบริษัทฯ แก่ลกูค้าอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

สาํหรับการตดัสนิใจของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะไมจ่งใจปกปิดข้อมลู และ/หรือให้ข้อมลูในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตใุห้ลกูค้า

เข้าใจผิดเก่ียวกบังานบริการของบริษัทฯ  

 

คูแ่ขง่ 

o บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัิต่อคู่แข่งทาง

การค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 
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o บริษัทฯ จะไมก่ระทําการใดๆ เพ่ือทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจาก

ข้อมลูอนัเป็นข้อเท็จจริงท่ีพิสจูน์และตรวจสอบได้ 

o บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน และ/หรือคู่แข่งทาง

การค้า 

 

เจ้าหนี ้

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ ในสญัญาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

บริษัทฯ มีเหตสุดุวิสยัจนทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ/หรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ในสญัญา และ/หรือมีเหตุ

ทําให้ผิดนดัชําระหนี ้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล  

o บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้

ดําเนินการไปได้อยา่งมัน่คง ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่เจ้าหนี ้ 

o บริษัทฯ มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเจ้าหนี ้โดยให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั  

 

ชมุชนและสงัคม 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยให้ความสําคญักับการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภยั ความมั่นคง สขุอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะให้การส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพ่ือปลกูฝังจิตสํานึกเก่ียวกับ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้จะให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาคณุภาพชีวิตของสงัคมและชมุชนให้ดีขึน้ เช่น ด้านศาสนา ด้านการศกึษา ด้านศิลปวฒันธรรม เป็นต้น 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ รวมทัง้ ไม่ให้ความร่วมมือ

หรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 

 

หนว่ยงานราชการ  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

o บริษัทฯ มีนโยบายติดตอ่ทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีและหนว่ยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ต่อต้านการให้สินบน

กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในรูปแบบตา่งๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัทฯ 

 

นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ มายงัคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ โดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงัสํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ ตามท่ีอยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมลล์  

CS@sti.co.th ทัง้นี ้ ข้อมลูเร่ืองร้องเรียนจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่ตรวจสอบข้อมูล 

และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ได้

โดยสะดวกและเทา่เทียมกนั รวมทัง้เป็นช่องทางท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผ่าน
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ช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลกั โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมลูตา่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

 

ทัง้นี ้ข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุม่

บริษัท รายช่ือกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร นโยบายด้านการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

นโยบายด้านบริหารความเสีย่ง บทบาทหน้าท่ีและคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ค่าสอบบญัชีและ

คา่บริการอ่ืนของผู้สอบบญัชี เป็นต้น  

 

บริษัทฯ มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูท่ี

สําคญัของบริษัทฯ และเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทัว่ไป และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02-6907462 โทรสาร 02-6907463 หรืออีเมลล์ CS@sti.o.thเพ่ือให้

ข้อมลูและตอบข้อสอบถามท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สือ่มวลชน ประชาชนทัว่ไป และ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  

 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

o คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทัง้

ภาคธุรกิจและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ซึง่คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากบัดแูลธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน ท่ีมี

ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  โดยคณะกรรมการทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจน

พิจารณาการบริหารงานในเร่ืองสาํคญัของกิจการ รวมทัง้กํากบัดแูลและตรวจสอบให้การดําเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งถกูต้อง มีประสทิธิภาพ โปร่งใส เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือ

หุ้น  รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ   

o คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 8 คน กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร จํานวน 4 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 4 คน  ซึ่งคิด

เป็นสดัสว่นอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด เพ่ือทําหน้าท่ีถ่วงดลุในการออกเสยีงพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และ

สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นโดยรวม โดย

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง  

o คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่  

o คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจํานวนกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสดัสว่นอย่างยตุิธรรมของ

เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 
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o การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการสรรหา

กรรมการต้องมีความโปร่งใส และมีการนําเสนอข้อมลูประวตัิการศึกษาและประสบการณ์ทํางานของบคุคลผู้ ได้รับ

เสนอช่ือเป็นกรรมการอยา่งถกูต้องและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

o ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง

อย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม หากจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกในจํานวนใกล้เคียงกับ

จํานวนหนึ่งในสามท่ีสดุ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ทัง้นี ้กรรมการผู้

ออกจากตําแหนง่ไปนัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกได้  

o กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับ

เลอืกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้ สําหรับคณุสมบตัิในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนัน้ 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายวา่ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระ

ติดตอ่กนั คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการอิสระผู้นัน้เป็นประจําทกุปี  

o คณะกรรมการแบ่งอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน

ประจําวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถกูเลือกและแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมิได้เป็นบคุคลเดียวกนั  เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากบัดูแลและการบริหารงานประจํา  ทัง้นี ้ 

บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจนและมีการ

ถ่วงดลุอํานาจระหวา่งกนั  โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

กําหนด  

o บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ประกอบ

กิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็น

กรรมการของบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการไม่มีนโยบายสง่ผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุม่บริษัทฯ ในกรณีท่ีผู้บริหารของ

บริษัทฯ จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารก่อน  เว้นแต่เป็น

การดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหากําไร อย่างไรก็ดี การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนหรือ

องค์กรการกศุลต้องไม่ขดักบับทบญัญัติของกฎหมาย ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ต้องไมใ่ช้ตําแหนง่งานในบริษัทฯ ไปอ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอกดงักลา่ว 

o คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมและมี

ประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีดงักลา่ว โดยเลขานกุารบริษัทจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการต้อง

ทราบ รวมทัง้มีหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติคณะกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในรายงาน

ประจําปี และเว็บไซต์บริษัทฯ 

o คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานุการบริษัทอย่าง

ตอ่เน่ือง เช่น ด้านกฎหมาย บญัชี การปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท เป็นต้น   
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(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย  

o บริษัทฯ มีคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 ชดุ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (2) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด รวมทัง้ เสนอเร่ืองสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิหรือรับทราบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีกําหนด

หลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรร

หา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าท่ีประเมิน วิเคราะห์ความ

เสีย่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาแนวทางลดหรือควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว และรายงานการ

ดําเนินงานดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหรือ

รับทราบต่อไป ทัง้นี ้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นี ้มีขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้

กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน รายละเอียดปรากฏในข้อ 11.2 คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย ของเอกสารฉบบันี ้

 

(3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3.1) หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกับการดําเนินงาน เช่น 

วิสยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบัดแูลให้

ผ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้

ข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความ

รอบคอบในการตดัสนิใจ และปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ในระยะ

ยาวของบริษัทฯ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

อยา่งมีถกูต้องตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ

อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และรายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 
 

(3.2) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการให้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดงักล่าวอย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือ

หน้าท่ีให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนดได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการและประเมินการปฏิบตัิงานตามนโยบายดงักลา่วทกุปี 
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 (3.3) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม คํานงึถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  โดย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือ

เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัรับทราบ เข้าใจ และนํามาตรฐานด้านจริยธรรมดงักลา่วไป

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ โดย

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
 

 (3.4) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของ

บริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เช่น คู่สมรส บตุร ญาติสนิท เป็น

ต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมทัง้ควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนี ้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียหรือเก่ียวโยงกบัรายการ

ท่ีพิจารณามีหน้าท่ีต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และ

บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะ

พิจารณารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ  

 

ทัง้นี ้รายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบก่อนจะนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยในการเข้าทํารายการ

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ 

กําหนดให้ราคาและเง่ือนไขในการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เสมือนหรือ

เทียบเคียงกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม

ขัน้ตอนตามแนวทางในเร่ืองดงักลา่วท่ีได้กําหนดไว้ และทําการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
 

(3.5) ระบบการควบคมุภายใน 

ด้วยเหตท่ีุระบบควบคมุภายในเป็นหนึง่ในกลไกของคณะผู้บริหารในการควบคมุดแูลให้การดําเนินธุรกิจเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ รวมทัง้ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากการสญูหายของ

ทรัพย์สินและการทจุริตรูปแบบต่างๆ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ อีกทัง้ ช่วยดูแลให้

บคุลากรขององค์กรปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้

ความสําคญัของระบบควบคมุภายใน โดยได้กําหนดภาระหน้าท่ีและอํานาจการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ของ

ผู้บริหารและพนกังานในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์

และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ ทําหน้าท่ีติดตาม 

ควบคมุ และประเมินผลระบบควบคมุภายใน มิได้เป็นบคุคลหรือฝ่ายงานเดียวกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและ

ตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานความเพียงพอและ

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึน้ รวมทัง้ มีการทบทวนและปรับปรุงระบบ

ควบคมุภายในในด้านตา่งๆ เช่น การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบายท่ี

เก่ียวข้อง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีอยู่เสมอ เพ่ือให้
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มัน่ใจวา่ระบบควบคมุภายในท่ีวางไว้สามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงได้กําหนดให้มีผู้ตรวจสอบ

ภายใน(Internal Audit)รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้การตรวจสอบดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในในรายงานประจําปี   
 

(3.6) นโยบายการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้

องค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว และเป็นผู้ รายงานข้อมลูระดบัความ

เสีย่งให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจํา หรือให้ทราบทนัทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรือสญัญาณเตือนภยั 

หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผย

ข้อมูลดงักล่าว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงใน

รายงานประจําปี 
 

(3.7) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดช่องทางให้แก่ผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีสว่นได้เสยีในการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือส่งมายัง

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะ

ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ รวมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 

(4) การประชมุคณะกรรมการ 

(4.1) บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุไตรมาส และอาจจดัให้มีการประชมุอีก 1 ครัง้ ในหนึง่

เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ จะกําหนดตารางการประชุมท่ีชดัเจนลว่งหน้าตลอดปี 

เพ่ือให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทกุครัง้โดยพร้อมเพรียงกนั และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจําเป็น  ซึง่บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทกุคนท่ีจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจํานวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีจดัขึน้ในแตล่ะปี  
 

(4.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณาและให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีจะบรรจุเข้าเป็น

วาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี ้จะกําหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพ่ือ

ติดตามและควบคมุดแูลผลการดําเนินงานของกิจการเป็นประจําในทกุครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 

(4.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้

คณะกรรมการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่การพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ลว่งหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมลูก่อนเข้าประชมุ เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานกุารบริษัทฯ 

จะเข้าร่วมประชุมเพ่ือทําหน้าท่ีบันทึกรายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการ

พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้ เป็นผู้
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จดัเก็บข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 

(4.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการ

ประชุมได้ ให้ท่ีประชุมคดัเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน โดยประธานในท่ี

ประชุมมีหน้าท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนําเสนอ ซกัถาม และพิจารณา

ข้อมลู โดยกรรมการทกุคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นสาํคญั โดยยึดถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสอบถามหรือข้อสงสยัใด  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

มีหน้าท่ีให้ข้อมูลหรือชีแ้จงข้อสงสยัดังกล่าวอย่างครบถ้วนโดยเร็วเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สําหรับการลงมติในท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการ

ท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว  กรณีคะแนนเสียง

เทา่กนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด นอกจากนี ้กรรมการท่ีไม่เห็นด้วย

กบัมติท่ีประชุมเสียงข้างมาก กรรมการดงักลา่วสามารถขอให้เลขานกุารบริษัทบนัทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงาน

การประชมุ หรือยื่นหนงัสอืแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการได้ 
 

(4.5) ในวาระการประชุมเ พ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีจะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูท่ีจําเป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับ

มอบหมาย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอก

เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและสมควร โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
  

(4.6) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตาม

ความจําเป็นและเห็นสมควร เพ่ือนําเสนอข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ตอ่วาระประชมุตา่งๆ  อีกทัง้ 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนําไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสทิธิภาพตอ่ไป ในทางกลบักนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบั สาํหรับการพิจารณา

แผนการสบืทอดงานในอนาคตตอ่ไป 
 

(4.7) บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือความคลอ่งตวัต่อการดําเนิน

ธุรกิจและให้เกิดความต่อเน่ืองในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริหารต้องนําเร่ืองท่ีผา่นการพิจารณาแจ้งตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ต่อไป เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบและสามารถติดตามกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการได้ทนัเหตกุารณ์อยูเ่สมอ 

 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเอง(Self Assessment) 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ปัญหา และร่วมกันพฒันาประสิทธิภาพและเพ่ิม

ประสิทธิผลในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการ

ประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี  
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(6) คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

(6.1)  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual 

General Shareholder Meeting) ทกุปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ซึง่จะเทียบเคียงกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั ซึ่งมีขนาดกิจการท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ต้องมีระดบัท่ีเหมาะสม

เพียงพอท่ีจะจงูใจหรือรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตามต้องการ 

(6.2)   คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดตาม

คําเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ค่าตอบแทนท่ี

เป็นเงินเดือน โบนสั และ ผลตอบแทนอ่ืนๆ จะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยระดบัค่าตอบแทนจะสอดคล้องกบั

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานอีกทัง้เป็นอตัราท่ีแขง่ขนัได้กบักลุม่ธุรกิจเดียวกนั ซึง่มีขนาด

กิจการท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือจงูใจหรือรักษาผู้บริหารท่ีมีคณุภาพ  

 

           ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแต่ละปี โดย

ใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนท่ีได้ตกลงกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกบัผลการปฏิบตัิงานเพ่ือ

ผลกัดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานท่ีวางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบผลประเมินดงักล่าว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ทราบ   

 

(7) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

(7.1) คณะกรรมการบริษัทจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ได้รับ

การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงาน  นอกจากนี ้ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีเป็นผู้ จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจ แนว

ทางการดําเนินธุรกิจ และ/หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการให้แก่กรรมการ

ใหมอ่ยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตงานท่ีต้องรับผิดชอบ 

  

(7.2)  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการบริษัทย่อยและผู้บริหารระดบัสงูต้อง

มีการเตรียมแผนงานเพ่ือพฒันาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถ

ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริษัทกําหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานถึงสิ่งท่ีได้ทําระหว่างปีเพ่ือพฒันาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้

ทราบเป็นประจําทกุปี 
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คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้

ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ มีดงันี ้
 

(1) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 1. ปฏิบัติหน้าท่ีในการกํากับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์  สจุริต   และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

 2 กําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย  เป้าหมาย  และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ กํากับ

ดแูล  การปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเปา้หมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 3 พิจารณาอนมุตัิแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมาย

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน

งบประมาณประจําปีท่ีกําหนดไว้ 

 4 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริษัทท่ี

วางไว้ โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบตัิงานและเร่ืองสําคญัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการ

บริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 5 ดําเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน  และการสอบบัญชีท่ีน่าเช่ือถือได้ เพ่ือให้งบ

การเงินของบริษัทถกูต้อง  แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาได้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง   

และเป็นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป   โดยคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบของตนในการจดัทํา

รายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปีและครอบคลมุในเร่ืองสําคญั ๆ ตามนโยบายข้อพึง

ปฏิบตัิท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 6 ดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  รวมทัง้  มี

ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลมุ  มีกระบวนการพิจารณาบริหารจดัการความเสี่ยง   การรายงานและการติดตามผลท่ีมี

ประสทิธิภาพ และมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 7 จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และ

ดําเนินการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทสามารถดําเนินการตามนโยบาย

ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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 8 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพ่ือดํารง

ตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย  เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เป็นต้น  รวมทัง้  กําหนด ยกเลิก  เพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจ  หน้าท่ี  และความ

รับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วได้  

 9 พิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือดแูลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ

ข้อกําหนด  และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  

 10 พิจารณาและอนุมตัิการดําเนินการท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม   

 11 พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจําปีของบริษัท และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังาน  ท่ีเหมาะสม  โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  เช่น ผลประเมินการ

ปฏิบตัิงาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความรู้ความสามารถ  เป็นต้น 

 12 กําหนดนโยบาย เปา้หมาย และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย รวมทัง้ พิจารณาแตง่ตัง้ผู้แทนท่ีมี

ความรู้ความสามารถจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย 

 13 จดัให้มีนโยบายและกระบวนการในการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้   เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทาง 

 14 พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย  และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท 

อยา่งเป็นธรรม โดยกรรมการมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในธุรกรรมต่าง ๆ  ของบริษัท และ

กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้ ๆ  จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการทํารายงานการของบริษัท 

 15 กํากบัดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทอยา่งถกูต้อง  ครบถ้วน  ทนัเวลา ผ่านช่องทาง

ตา่ง ๆ ท่ีผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกโดยเทา่เทียมกนั  

 16 ดูแลให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนพฒันาพนักงาน ความต่อเน่ืองของ

ผู้บริหาร  (Succession Plan) รวมทัง้ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทท่ีมีประสทิธิผล 

 17 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบคุคลอ่ืนใด  ปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง

อย่างใด แทนคณะกรรมการได้  ทัง้นี ้ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการอยา่งชดัเจน  รวมทัง้ มีการระบขุอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจ

ไว้อย่างชดัเจน  ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก  เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  

นอกจากนี ้ การมอบอํานาจดงักลา่ว จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจนัน้สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือ
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ)  อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย  และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้แล้ว   

 18   ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวมถึงกรรมการชุดย่อย และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 19  พิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร 

และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตดัสินใจเร่ืองการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้ปฏิบตัิตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีท่ีรายการ

ดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไมส่ามารถพิจารณาอนมุตัิการทํารายการดงักลา่วได้ 

 20  กําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานของ

บริษัทให้คณะหรือบคุคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจดัทําเป็นคู่มืออํานาจดําเนินการ 

และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 21  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

 22 เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี  เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการ

พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ และกําหนดคา่ตอบแทน 

 23  กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

 24  คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 โดยอตัรา กรณีจํานวน

กรรมการแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออก

จากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นในปีหลงั ให้กรรมการท่ี

อยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยกรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกได้ 
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(2) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 1   สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ

ประจําปี 

 2  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นสิ่งสําคญั พร้อมทัง้

นําข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีสาํคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

 3  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 4 พิจารณา  คดัเลอืก  เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ  เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึง

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  โดยคํานงึความนา่เช่ือถือ   ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบคุลากรท่ี

ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง

เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย  อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

 5 สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการติดตามการดําเนินการประเมิน

ความเสีย่งจากสถานการณ์  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว 

 5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้อง และครบถ้วน ทัง้นี ้

เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 6  รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 7 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้อง   ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานงานทางการเงินของบริษัท 
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  7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

  7.3 ความเห็นเก่ียวกับปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

  7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

                     7.6 ความเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  7.7 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

  7.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 8 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทาง

วิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวา่จําเป็น  ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

 9  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 10  ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องหรือจําเป็น 

 11  ให้มีอํานาจวา่จ้างท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาใน

กรณีจําเป็น 

 12  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในการจัดตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

 13  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 14  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง

ตําแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
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แตง่ตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนใดท่ีมิใช่การออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้

กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนบคุคลเดิมนัน้ จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนเข้ารับตําแหน่งแทน

เทา่นัน้ 

 

(3) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 1 ทําหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงานผลการ

ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ ้ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วม

ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด สว่นการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากจากท่ีประชมุ 

 2.2  พิจารณางบประมาณประจําปี และขัน้ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 2.3 พิจารณา และกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตา่ง ๆ ของ

บริษัท และบริษัทยอ่ย ร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

 2.4 กํากบัดแูล และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ 

 2.5 อนมุตัิการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในเร่ืองตา่ง ๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท 

 2.6 กลั่นกรองในเ ร่ืองท่ีฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนท่ีนอกเหนือจากอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขัน้หนึง่ 

 2.7 กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กําหนดเงิน

คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

 2.8 ให้ความเห็นชอบบคุคลท่ีจะดํารงตาํแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ตามการเสนอช่ือของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน) และเลขานกุารบริษัท ในกรณีท่ีมีตําแหนง่วา่งลง เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ รวมทัง้ กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 

 2.9 อนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการเงิน การลงทนุ และทรัพย์สินของบริษัท ตามขอบเขตอํานาจอนมุตัิ ภายใต้งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีตามท่ีได้รับการอนมุตัิในหลกัการและ/หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 2.10 มีอํานาจแต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือศึกษาหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร   

รวมทัง้มีอํานาจวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการสงูสดุ 
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 2.11 มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาหรือปฏิบตัิเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 2.12  พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือปันผลประจําปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 2.13  พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม ่หรือการเลกิธุรกิจเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2.14  กํากับดูแลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําท่ีผิดปกติ หรือการกระทําผิด

กฎหมายตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งทนัทว่งที และในกรณีท่ีเหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั จะต้องรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 2.15  ดําเนินการใด ๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ

ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

 2.16  ดําเนินการเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนมุตัิจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถัดไป ทัง้นี ้

กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผู้บริหารระดบัสงูของแตล่ะฝ่ายงาน ซึง่มี 
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการประกอบวิชาชีพ ทัง้นี ้กรรมการบริหารจะพ้น

จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้ออก และในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ เลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมี

คณุสมบตัิเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
 

(5) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

           ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 2.1  คดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 2.2       พิจารณากําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนประจําปีของกลุม่บริษัท (สําหรับพนกังานและผู้บริหาร) และกําหนด

หลกัเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์

หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพ่ือเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 



 pg. 28 

 2.3        กําหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสั และ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอตอ่

ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 2.4  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารและหนว่ยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาให้บรรลตุามหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ 

และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี ้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งได้อีกขึน้อยู่กบัการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก 
หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแต่งตัง้กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือเอือ้ประโยชน์ให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนสามารถบรรลเุปา้หมาย หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีพ้นจากตําแหนง่  โดยบคุคลท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบคุคลเดิมนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่

ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีตนเข้ารับตําแหนง่แทนเทา่นัน้  

 

(6) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

 1.   กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร 

 2.    กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และ

เปา้หมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป 

 3.    พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ แนว

ทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

อยา่งตอ่เน่ือง 

 4.    รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตกุารณ์

สาํคญั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท อยา่งมีนยัสาํคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

 5.    วางกรอบการดําเนินงานและควบคมุดูแลการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร  ภายใต้การนําของกรรมการ

ผู้จดัการ โดยกรณีผู้บริหารพบวา่นโยบายการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรไม่เหมาะสมกบัสภาพการดําเนินงาน   ต้องมีการ
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นําเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผา่นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือขออนมุตัิในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความ

เสีย่งทัว่ทัง้องค์กร   

 6.    จดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กรและแนวทางการปฏิบตัิ 

 7.    ให้ความมัน่ใจในความถกูต้อง  ทนัเวลาและสอดคล้องกนัของข้อมลูของการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรต่อ

คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.    สร้างวฒันธรรมการตระหนกัตอ่การบริหารความเสีย่งในองค์กร 

 9.    ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 10   หน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภยัให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความ

ปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดงันี ้

1. กําหนดเปา้หมาย นโยบายด้านการรักษาความปลอดภยัข้อมลู โดยกําหนดให้ไปในทิศทางเดียวกนักบัแผน 

ยทุธศาสตร์ ขององค์กร (Corporate Strategic Plan) 

2. จดัการพฒันานโยบายด้านการรักษาความปลอดภยัข้อมลู Policy, Standard, Procedure and Guideline  

เพ่ือให้องค์กรได้มาซึง่ การรักษาความลบัของข้อมลู (Confidentiality) การรักษาความถกูต้องของข้อมลู 

(Integrity) และเสถียรภาพความมัน่คงของระบบ (Availability)  

3. จดัการบริหารเฝา้ระวงัการโจมตีระบบและภยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบ  โดยใช้ระบบเตือนผู้บกุรุก   

       Intrusion Detection System (IDS), ระบบปอ้งกนัผู้บกุรุก Instrusion Prevention System (IPS) หรือระบบ 

      จดัการ กําจดัไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเร่ืองความตอ่เน่ืองในการดาํเนินธรุกิจและแผนกู้ภยั 

      ในสถานการณ์ฉกุเฉิน Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan (BCP and DRP)  

4. มีการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสีย่ง (Risk Analysis) ท่ีอาจทําให้ระบบ 

เกิดปัญหากระทบกบัการดาํเนินธุรกิจขององค์กร 

5. นําเสนอผู้บริหารระดบัสงู( CEO) ในเร่ืองของแผนการปฏิบตังิาน นโยบาย งบประมาณ  อตัรากําลงั  ตลอดจน 

แผนการ  Outsource ด้านความปลอดภยัข้อมลูเพ่ือขอดาํเนินการอนมุตัิและเพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูมีความ

ตระหนกั  (Awareness) ในความสาํคญัเร่ือง Information Security 

6.    เป็นท่ีปรึกษาด้านระบบความปลอดภยัข้อมลูให้กบัแผนกอ่ืนๆ  ท่ีต้องใช้ IT ในการปฏิบตัิงาน 

7.    ติดตอ่และรักษาความสมัพนัธ์กบัคูค้่า, องค์กร หรือบคุคลภายนอกท่ีมคีวามเก่ียวข้องกบัเร่ืองความปลอดภยั 

      ข้อมลูทัง้ภาครัฐและเอกชนเช่น ตํารวจ, นกัขา่ว, Systems Integrator (SI), Outsourcer, Managed Security  

      Services Provider (MSSP) และผู้ตรวจสอบ (Auditor) 

8.   ออกข้อกําหนดในการจดัซือ้จดัจ้างระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ Requests for Proposal (RPF) 

9.   จดัตัง้และควบคมุบริหารทีม Incident Response เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานในยามท่ีเกิดภาวะฉกุเฉินขึน้ใน 

     องค์กร   เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ 

10. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ  ทางด้าน Information Security อยา่งสมํา่เสมอ 

 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
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 วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสีย่งอาจได้รับการแตง่ตัง้ 

กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งได้อีกขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้น

จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ

แต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือเอือ้ประโยชน์ให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งสามารถบรรลเุปา้หมาย หรือเพ่ือทดแทนกรรมการบริหารความเสีย่งท่ีพ้นจากตําแหนง่  โดยบคุคลท่ี

ได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนบุคคลเดิมนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการบริหารความเสีย่งท่ีตนเข้ารับตําแหนง่แทนเทา่นัน้  

 

(6)  ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 1 บริหารจัดการ ควบคมุดแูล   และอนมุตัิการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจําวนัทัว่ไปของ

บริษัท  เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย  กลยทุธ์  และแผนการดําเนินงานของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัท  

และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กําหนดไว้   เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบั  กฎระเบียบ  

คําสัง่   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และ

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 2 จัดเตรียมนโยบาย  กลยุทธ์  เป้าหมาย  แผนการดําเนินธุรกิจ   และงบประมาณประจําปี  ตลอดจน

โครงสร้างการบริหารงานและอํานาจบริหารต่าง ๆ  ของบริษัท  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา  ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

 3 ติดตาม ตรวจสอบ  ควบคมุ และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหารเป็นประจํา 

 4 ดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูและบคุลากรในฝ่ายงานต่าง ๆ  ปฏิบตัิหน้าท่ีและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล   รวมถึงผลกัดนัให้มีการพฒันาองค์กรและบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง  ตลอดจนดแูลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

องค์กร 

 5 มีอํานาจกําหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจดัการ  การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการ

ดําเนินการของบริษัท และสภาพการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 

 6 มีอํานาจวา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย   ปลดออก  เลิกจ้าง   และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนกังานในระดบัท่ี

ตํ่ากวา่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  โดยอยูใ่นขอบเขตท่ีเป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดของบริษัท 
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 7 มีอํานาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัง่เก่ียวกบัการการปฏิบตัิงานของ

บริษัท เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ท่ีวางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพ่ือรักษา

ระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

 8 มอบอํานาจ และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานและ/หรือดําเนินการในเร่ืองใด ๆ แทนได้  โดยอยู่ใน

ขอบเขตท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์อํานาจอนุมัติ  หรือระเบียบข้อกําหนด  หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารได้กําหนดไว้ 

 9 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท 

 10 มีอํานาจอนุมตัิค่าใช้จ่ายดําเนินการต่าง ๆ  และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทใน

วงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิไว้   รวมทัง้มีอํานาจในการพิจารณา เจรจาตอ่รอง  และอนมุตัิการเข้าทํานิติกรรมสญัญา และ/หรือการ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท ตามอํานาจและ/หรือวงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิไว้จากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

 11 ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ 

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมตัิ

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการค้าปกติ 

 

(7) ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไข) ซึ่งได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําหรับ

เลขานกุารบริษัทไว้โดยเฉพาะดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1. ทะเบียนกรรมการ 

1.2  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

1.3  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 
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3. จดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร 

หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

   


