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1.นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
	 บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	 เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล	 เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหาร

งานที่มีประสิทธิภาพ	 และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ซึ่งจะนำาไปสู่ความ

มั่นคงเจริญก้าวหน้า	 เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติ

ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้	 ซึ่งครอบคลุมหลักการ	 5	 หมวด

ของการกำากับดูแลกิจการ	ได้แก่

	 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3.บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 สำาหรับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(Corporate	Governance	Code:	CG	

Code)	 ที่ออกโดยสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 นั้น	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณารับทราบและได้นำามาปรับใช้ให้เหมาะ

สมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท	 ตลอดจนข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริษัทพร้อมทั้งเหตุผลและ

มาตรการทดแทน	โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกำาหนด	 กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำาเนินการอย่างเปิดเผย	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมี

สิทธิและความเท่าเทียมกัน	ดังนี้

สิทธิผู้ถือหุ้น
1.สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ	ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที่แทน

2.สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น

3.สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	 รวมถึงการแสดงความคิดเห็น	 และร่วมพิจารณาตัดสินใจใน

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่างๆ

4.สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5.สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ

6.สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7.สิทธิในการรับทราบข้อมูล	ผลการดำาเนินงาน	นโยบายการบริหารงาน	อย่างสม่ำาเสมอและทันเวลา

8.สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำาไรอย่างเท่าเทียมกัน

9.สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

การกำ กับดูแลกิจการ
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การประชุมผู้ถือหุ้น

1.การกำาหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	จะกำาหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2.หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
	 บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	วาระการประชุม	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	พร้อมทั้ง

เอกสารข้อมูลครบถ้วน	เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม	ทั้งนี้	โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม
	 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม	 โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็น

หนังสือให้แก่บริษัทฯ	 ก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 3	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการ

ประชุมหรือไม่

4.การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน
	 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนก็ได้	 บริษัทฯ	 เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม	 และได้จัดระบบ

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน	ทุกรายด้วยความรวดเร็ว

5.การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
	 คณะกรรมการบริษัท	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน	 ในการตรวจสอบการดำาเนินงานขอ

งบริษัทฯ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม	 แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 ได้อย่าง

เต็มที่	 การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ	 ในการลงคะแนนนับ	1	หุ้น	 เป็น	1	 เสียง	 เท่าเทียมกันทุกราย	

บริษัทฯ	 ได้จดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม	 ข้อเสนอแนะ	 มติของที่ประชุมและจำานวนคะแนนเสียงที่เห็น

ด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย	

รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ	ภายหลังที่ประชุมแล้วเสร็จ

6.การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก	โดยถือเป็นหน้าที่ว่า		คณะกรรมการ

บริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	นำาเสนอข้อมูลต่างๆ	ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอ

แนะของผู้ถือหุ้น	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of 
Shareholders)
	 บริษัทฯ	 มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำาหนดแนว

ปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1.การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 1)บริษัทฯ	 จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	 วาระการประชุม	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 พร้อม
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ทั้งเอกสารข้อมูลครบถ้วน	 เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 และเมื่อบริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	

บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์(“ก.ล.ต.”)	 หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กำาหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม	

นอกจากนี้	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เว็บไซด์ของบริษัทฯ	 และการ

ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	

	 2)บริษัทฯ	 จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการประชุม	 ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ	 รวมทั้งสิทธิ

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

2.การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 1)บริษัทฯ	จะกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า	 เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอหรือไม่

	 2)ประธานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพาะวาระสำาคัญ

ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

	 3)บริษัทฯ	 จะกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 เช่น	 ให้เสนอ

ชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้

ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

3.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	 และแจ้ง

แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ	 และควรกำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำารวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงาน

ประจำาปี

4.การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 1)กำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น	 และบันทึกไว้ในรายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

	 2)กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็น

ได้อย่างอิสระจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
	 บริษัทฯ	 ตระหนักและรับรู้ถึงความสำาคัญในการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ภายใน	 ได้แก่	 ผู้ถือ

หุ้น	 พนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก่	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	 และหน่วยงานอื่นๆ	 รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ	 ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 หรือตามข้อตกลงที่มีกับ

บริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 จะไม่กระทำาการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการกำาหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ดังนี้

1.ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับผู้บริหาร
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	 ผู้บริหารหมายถึง	 พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา	 นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ	 ข้อใน

ฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว	 ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี	 และใน

ฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย	

จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้บริหารไว้	ดังนี้

	 1)ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

	 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 เอาใจใส่	และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	

ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง	 จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความ

ลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก	รวมทั้งไม่ดำาเนินการใดๆ	อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 2)ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

	 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม	 บริหารงานโดยความไม่ลำาเอียง	 สนับสนุนในการสร้าง

ศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงาน	 รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจใน

เรื่องจรรยาบรรณ	 ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ	 จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม	 	 และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ

สุจริตใจ	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

	 3)ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

	 ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ	ที่บริษัทกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	 4)ผู้บริหารต่อคู่ค้า

	 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า	และ

หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้	ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

	 5)ผู้บริหารต่อเจ้าหนี้

	 ผู้บริหารยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	

และไว้วางใจซึ่งกันและกันในกรณีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน	 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน	 หรือสัญญาสิน

เชื่อมาโดยตลอด	 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลง

อย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้เงื่อนไขที่บริษัทนำามาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	คือ

	 -ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า	เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

	 -ละเว้นการเรียก	รับ	และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตทางการค้า

	 -ในกรณีของการกู้เงิน	 บริษัทจะไม่นำาเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลง/	

เงื่อนไขการกู้ยืม

	 6)ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่

แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

	 7)ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และรับผิดชอบต่อสังคม		รวมถึงให้

ความร่วมมือ	ช่วยเหลือ	สนับสนุน	และอาสาทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
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	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ	โดยจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	

สามารถส่งความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 หรือข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์	 โดยบริษัทฯเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	

ติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

	 -ประธานกรรมการบริษัท	 หรือ

	 -ประธานกรรมการตรวจสอบ	 หรือ

	 -กรรมการผู้จัดการ

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท ธนพิริยะ จำากัด (มหาชน)

329 หมู่ 8 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 หรือ 

E-mail Address: director@thanapiriya.co.th

	 ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะดำาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา	โดยบริษัทฯ	มีนโย

บายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะนำาด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็น

ความลับ

2.ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับพนักงาน
	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำางานที่ดี	มีประสิทธิภาพ	พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และด้วยความอุตสาหะ	 ขยันหมั่นเพียร	 และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ

	 2)พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับในการทำางานของบริษัทฯ	โดยเคร่งครัด

	 3)พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย	 และระเบียบข้อบังคับขอ

งบริษัทฯ

	 4)พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน	และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	

ซึ่งจะนำาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น	และบริษัทฯ

	 5)พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งใน

เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	 และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อ

พนักงาน	และต่อบริษัทฯ

	 6)พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด	ๆ	ที่อาจทำาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า	หาก

หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

	 7)พนักงานไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่	 หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน	 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	 หรือพรรค

พวก	หรือทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ

	 8)พนักงานพึงปฏิบัติ	ต่อลูกค้า	คู่ค้า	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และด้วยความเสมอภาค

	 9)พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า	คู่ค้า	และองค์กรอย่างเคร่งครัด

	 10)พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า	 เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อ

การดำาเนินงาน	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

	 11)พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์	 และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี	 ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	
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ประหยัด	มิให้สิ้นเปลือง	สูญเปล่า	เสียหาย	หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

 บทกำาหนดโทษ

	 กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน	 ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 ให้

พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ	 และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน	 ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น

ผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	 เพื่อตัดสินความผิด

พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป	 แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสีย

หายเป็นอย่างมาก	 ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้	 ก็ให้นำาเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป

และกำาหนดโทษต่อไป

 การกำาหนดโทษ

	 1)ตักเตือนด้วยวาจา

	 2)ตักเตือนด้วยหนังสือ

	 3)ตัดค่าจ้าง

	 4)พักงาน

	 5)เลิกจ้าง	โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

	 6)ดำาเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการ

เงิน	และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	เชื่อถือได้	และทันเวลา	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกันโดยสารสนเทศของบริษัทฯ	จะต้องจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ	ชัดเจน	กะทัดรัด	เข้าใจง่ายและโปร่งใส	โดย

จะต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบและระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง	

	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทั้งภาษาไทย	 และภาษา

อังกฤษ	 ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	 สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ	 ได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน

หรือผู้ถือหุ้น	 รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

เป็นประจำา	 รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์	 บริษัทฯ	 จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านทางช่องทางต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การรายงานต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

บริษัทฯ	 ยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร

เป็นประจำา	 โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะเป็น

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทฯ	และผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้น

และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	 เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ

ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ	โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอตามมาตรฐานการ

บัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	 ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 (แบบ	 56-2)	 	 และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปีขอ

งบริษัทฯ	(และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
1.องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการของบริษัท	ต้องมีองค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 1.ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	 5	 คนและ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย	 กรรมการของบริษัทฯ	 จะต้อง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนดและจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ได้

	 2.คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการอิสระ	

โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	และไม่น้อยกว่า	3	คน	คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำาหนด

	 3.คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ

	 4.คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 โดยเลขานุการคณะ

กรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

	 5.คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท

2.หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้	

	 1.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 2.พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดใน	 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน	

พ.ศ.	2535	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ตำาแหน่งกรรมการ	ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ	

	 3.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท	 พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร	

	 4.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศข้อบังคับ	

และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป	

	 5.พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจผูกพันบริษัทได้	

	 6.แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอำานาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ	 และ/หรือ	 ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิก
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ถอน	เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้	

	 7.พิจารณาอนุมัติการทำารายการการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	 เว้นแต่ในกรณีที่รายการดัง

กล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/

หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 8.พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 9.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำาไรพอสมควรที่จะทำาเช่น

นั้น	และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

	 10.มีหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์	นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท	กลยุทธ์ธุรกิจ	งบประมาณประจำาปี	

และกำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	และการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 11.รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำาเสมอ	 ดำาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นสาระสำาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน	มีมาตรฐานและโปร่งใส

	 12.ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง

	 13.กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 14.พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ	 เช่น	 นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่	 อำานาจการ

บริหาร	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำาหนด

	 15.กำาหนดอำานาจและระดับการอนุมัติในการทำาธุรกรรม	 และการดำาเนินการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานของ

บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม	และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำาเป็นคู่มืออำานาจดำาเนิน

การ	และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 16.จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ

ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

	 17.ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำาปี	 เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือ

หุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง		

	 18.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี	 และครอบคลุมในเรื่องสำาคัญ	 ๆ	 ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 19.กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้

	 20.คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง	และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

3.การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

	 1.คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างน้อยทุก	3	เดือน	

ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น	 และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ	 กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง	 นอกเหนือ

จากมีเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า	 บริษัทฯ	 ต้องรายงานจำานวนครั้งที่เข้า
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ร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำาปี	 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	 เพื่อให้คณะกรรมการทุก

ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า	เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน		เพื่อให้ทราบถึง	

วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม	 โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการ

ประชุมจากกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า	และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อ

การตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ	 เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นใน

การประชุม	 เพื่อจัดทำาเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน	และเสร็จสมบรูณ์ภายใน	 	15	วัน	นับตั้งแต่

วันประชุมเสร็จสิ้น	เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	ลงนาม	และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี	สะดวกต่อ

การค้นหาและรักษาความลับได้ดี

	 2.กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

	 3.การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำาคัญ	 ในกรณี

ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	 อย่างไรก็ตาม	 ความเห็นของ

กรรมการบริษัทฯ	คนอื่นๆ	ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	7/2563	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2563	ได้กำาหนดตารางการประชุมกรรมการ

ประจำาปี	2564	เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการทราบวาระการประชุมที่กำาหนดขึ้นในแต่ละครั้ง

4.ค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพ่ือทำาหน้าที่ในการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ดังนี้

	 	 1.พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้มีความเหมาะสม	

โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท	และกำาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง	 ให้มีความเป็นธรรม	และ

เป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำาเร็จ

	 	 2.ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท	 เช่นค่าตอบแทนประจำา	 ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนิน

งาน	 และค่าเบี้ยประชุม	 โดยคำานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่	 	 ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของ

บริษัท	และความรับผิดชอบ	ความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ	

	 	 3.พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหารสายงาน	และผู้บริหารระดับสูงตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 4.กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 กรรมการบริหารสายงาน	 และผู้บริหาร

ระดับสูง	ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้

จัดการ	กรรมการบริหารสายงาน	และผู้บริหารระดับสูง	ส่วนของกรรมการ	 ให้คณะกรรมการบริษัทนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นอนุมัติ

	 	 5.พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ	 ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ

พนักงาน	โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง		
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5.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริ

ษัทฯ	 และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ	 อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วย

งานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ	 และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐ	 หรือองค์กรอิสระ	 เช่น	

หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร	ซึ่งได้แก่	Directors	

Certification	Program	(DCP),	Directors	Accreditation	Program	(DAP)และ	Audit	Committee	Program	(ACP)

ทั้งนี้	เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ	ต่อไป

2 คณะกรรมการชุดย่อย 
	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น	

4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่	ดังนี้

 2.1คณะกรรมการตรวจสอบ	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบมี

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

	 	 1.สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า	 มีความถูกต้องและเชื่อถือได้	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ	 โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจำาปี

	 	 2.สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	

Audit)		ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน		ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง		โยกย้าย		เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน		หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด

ชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	 และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็น

สิ่งสำาคัญ	 พร้อมทั้งนำาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญและจำาเป็นเสนอคณะกรรม

การบริษัทฯ	โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก	และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

	 	 3.สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือข้อกำาหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	นโยบาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 4.พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี	 รวมถึง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 5.สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

	 	 6.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 7.สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

	 	 8.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ	4	คร้ัง
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	 	 9.จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 	 ซึ่งรายงานดัง

กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 (1)ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง		ครบถ้วน		เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	 	 (2)ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 (3)ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์		หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 (4)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (5)ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (6)จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 (7)ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร	(Charter)

	 	 (8)รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 10.ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง	ถอดถอน	ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน

	 	 11.ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่	ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร	หรือ

พนักงานของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

	 	 12.ให้มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา	หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ	มาให้ความเห็นหรือให้คำาปรึกษา

ในกรณีจำาเป็น

	 	 13.คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง	 และรายงานผลการ

ประเมินพร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกปี

	 	 14.พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 15.ทบทวนกระบวนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ

	 	 16.สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำาปีของบริษัทฯ

	 	 17.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ขอบเขตอำานาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

•	ด้านการสรรหา

	 1.กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำาเนิน

ธุรกิจขององค์กร	โดยการกำาหนดคุณสมบัติ	และความรู้ความชำานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

	 2.สรรหากรรมการ	 เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา	 โดยการ

สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำารงตำาแหน่งต่อ	 หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น	 หรือการใช้บริษัทฯ	

ภายนอกช่วยสรรหา	 หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำาเนียบกรรมการอาชีพ	 หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่

เหมาะสม	เป็นต้น
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	 3.พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่

กำาหนดไว้

	 4.ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 5.ดำาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้	 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดัง

กล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

	 6.เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้ง

	 7.พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบ

ริษัทฯ

•	ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน

	 1.พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อ

ให้มีความเหมาะสม	 โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนขอ

งบริษัทฯ	อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ	และกำาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง	ให้มี

ความเป็นธรรม	และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ	ประสบผลสำาเร็จ

	 2.ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท	 เช่นค่าตอบแทนประจำา	 ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนิน

งาน	และค่าเบี้ยประชุม	โดยคำานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่	 	ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริ

ษัทฯ	และความรับผิดชอบ	ความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการที่บริษัทฯ	ต้องการ

	 3.พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 4.กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์

การจ่ายได้พิจารณาไว้	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการส่วนของกรรมการ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	นำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

	 5.พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ	 ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ

พนักงาน	โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง		

 2.3คณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

	 	 1.คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่

เป็นผู้บริหารงาน	และพนักงานในระดับบริหาร	รวมกันไม่น้อยกว่า	5	คน	ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

	 	 2.ทำาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้และ

รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้ในการดำาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะ

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร	 ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม	 และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการ

บริหารทั้งหมด
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	 	 3.พิจารณาการกำาหนดอำานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม		และจัดให้มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำาทุจริตออกจากกัน	รวมถึงการกำาหนดขั้นตอน	และวิธีการทำาธุรกรรมกับ	ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม	 เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์	 และนำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ	รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำาหนดที่ได้รับอนุมัติ

แล้ว				

	 	 4.พิจารณางบประมาณประจำาปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

	 	 5.พิจารณาปรับปรุงแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม	เพื่อประโยชน์ของบริษัท

	 	 6.พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำาหนดงบประมาณในการลงทุน	ตามอำานาจในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

	 	 7.พิจารณาการทำาสัญญาต่าง	ๆ	ที่มีผลผูกพันบริษัท	ตามอำานาจในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

	 	 8.รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ของบริษัท	 อย่างเพียงพอ	 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการบริษัท		ผู้ถือหุ้น	รวมถึงจัดทำารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ	เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

	 	 9.พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท	และเสนอจ่ายปันผลประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท

	 	 10.พิจารณาการดำาเนินธุรกิจใหม่	หรือการเลิกธุรกิจ	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 	 11.กำากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์	 หรือการกระทำาที่ผิดปกติ	 หรือการกระทำา

ผิดกฎหมาย	 ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที	 และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญ	 จะต้อง

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ	เพื่อพิจารณาแก้ไข	ภายในระยะเวลาอันสมควร	

	 	 12.ดำาเนินการใด	ๆ 	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น	หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	

หรือตามที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 13.การดำาเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ	ซึ่งได้รับการลงมติ	และ/หรือ	อนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร	จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

	 	 14.ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2.4คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

	 	 1.กำาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย

	 	 2.วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้สามารถประเมิน	 ติดตามและควบคุม

ความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยให้หน่วยงานต่างๆ	มีส่วนร่วม	ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง	

	 	 3.ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร	 และกำาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		

รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำาหนดไว้

	 	 4.ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ		ที่จะ

ควบคุมความเสี่ยง

	 	 5.มีอำานาจในการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
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มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม	 และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความ

เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

	 	 6.รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

	 	 7.จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง

	 	 8.ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ	 พร้อมทั้ง	 วิเคราะห์	 และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบบริษัท

	 	 9.จัดทำาแผนงานเพื่อป้องกัน	หรือลดความเสี่ยง 

	 	 10.ประเมินผล	และจัดทำารายงานการบริหารความเสี่ยง

	 	 11.จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

	 	 12.ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร			

 2.5 กรรมการผู้จัดการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

	 	 1.ควบคุมการดำาเนินกิจการ	วางแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน	และบริหารงานประจำาวันของบริษัท

	 	 2.ตัดสินในเรื่องที่สำาคัญของบริษัท	 กำาหนดภารกิจ	 วัตถุประสงค์	 แนวทาง	 นโยบายของบริษัท	 รวมถึงการ

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ

	 	 3.เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชา	 ติดต่อ	 สั่งการ	 ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา	 เอกสารคำาสั่ง	

หนังสือแจ้งใดๆ	ตามที่กำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

	 	 4.มีอำานาจจ้าง	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 บุคคลตามที่เห็นสมควร	 ตลอดจนกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่	 และผล

ตอบแทนที่เหมาะสม	 และให้มีอำานาจปลดออก	 ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง	 ๆ	 ตามที่กำาหนดไว้ใน

คู่มืออำานาจดำาเนินการ

	 	 5.มีอำานาจในการกำาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

	 	 6.พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่	 หรือการเลิกธุรกิจ	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 และ/หรือ

กรรมการบริษัท

	 	 7.อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน

	 	 8.ดำาเนินการใดๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้	 การมอบอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือ

มอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการ	 และ/หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือประกาศ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย			ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 3.1การสรรหากรรมการอิสระ

	 ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนจะร่วมกันพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งเป็น
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กรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	 รวม

ถึง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	กฎระเบียบอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้บริษัท	มีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย	

1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	และไม่น้อยกว่า	3	คน

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยดังนี้

	 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	

ด้วย	

	 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว	 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

	 3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น	 บิดา

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	

	 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้

รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

	 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบ

ริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

	 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น	 เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

	 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงิน
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เดือนประจำา	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

	 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 3.2การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

	 ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

จะร่วมกันกำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชน	

จำากัด	 พ.ศ.	 2535	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	กฎระเบียบอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	

ข้อบังคับของบริษัท	กำาหนดว่าคณะกรรมการบริษัท	จะต้องมีจำานวนอย่างน้อย	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 1.ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง	เท่ากับ	1	หุ้น	ต่อ	1	เสียง

	 2.ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลาย	ๆ	คน	ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง	ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มี

ตามข้อ	1	ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนใน

การเลือกตั้งกรรมการ	เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา	70	วรรคหนึ่งแห่ง	พ.ร.บ.	มหาชน	ฯ	ได้	(ลงคะแนนแบบ	NON-CU-

MULATIVE	VOTING	เท่านั้น)

บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก

ตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 3.คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้มีวาระการดำารงตำาแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 กล่าวคือ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน

หนึ่งในสาม	 (1/3)	 ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น	 ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออก

โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 (1/3)	 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง	 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีก

ได้	 สำาหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้

มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	โดย	1	ปี	ในที่นี้	หมายถึง	ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการ

แต่งตั้ง	 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป	 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง

เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

	 4.นอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

	 	 (ก)		ตาย

	 	 (ข)		ลาออก

	 	 (ค)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 หรือกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 (ง)		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	 (3/4)	

ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
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หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 	 (จ)		ศาลมีคำาสั่งให้ออก

	 5.กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯกรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

	 6.ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือ

น้อยกว่าสอง	 (2)	 เดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ

อยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่	(3/4)	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

	 7.กรรมการของบริษัทฯ	 ที่จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น	 ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมกา

รบริษัทฯ

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆโดยในการประชุมกรรมการบริษัท	 และกรรมการชุดย่อยจะดำาเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา	 สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อยประจำาปี	2563	ได้ทำาการประเมินเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2564	ทั้งนี้การประเมินตนเองดังกล่าวได้ใช้แบบประเมินตาม

ตัวอย่างที่ออกโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียด	

ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 1)เลขานุการบริษัทแจกแบบประเมินให้คณะกรรมการโดยใช้	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

	 2)คณะกรรมการทำาการประเมินตนเองตามแบบประเมินที่ได้รับ	ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

	 -โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม	 ทำาให้การทำางานของคณะ

กรรมการมีประสิทธิภาพ

	 -การประชุมคณะกรรมการได้ดำาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้	 เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ได้ให้ความสำาคัญ	 ใช้เวลาในการพิจารณา	 ทบทวน

และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

	 -เรื่องอื่นๆ

	 3)เลขานุการบริษัท	รวมรวมและสรุปผลการประเมิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
	 1)เลขานุการบริษัทแจกแบบประเมินให้คณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้	 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแบบรายคณะ
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	 2)คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	ทำาการประเมินตนเองตามแบบประเมินที่ได้รับ	ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

	 -โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม	 ทำาให้การทำางานของคณะ

กรรมการมีประสิทธิภาพ

	 -การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้	 เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้ให้ความสำาคัญ	 ใช้เวลาในการพิจารณา	

ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

	 3)เลขานุการบริษัท	รวมรวมและสรุปผลการประเมิน

4. การกำ กับดูแลการดำ เนินงานของบริษัทย่อย
	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิด

ชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ	 รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัท

ย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 1.บริษัทฯ	 ได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเข้าไปดำารง

ตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร	 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย	 ซึ่งการส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดำารง

ตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้กำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้

บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน

	 2.บริษัทฯ	 กำาหนดกรอบอำานาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลที่ส่งไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน

บริษัทย่อยอย่างชัดเจน	 โดยในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำาคัญ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

	 3.บริษัทฯ	ได้ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	การเข้า

ทำารายการระหว่างกัน	และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง

	 4.บริษัทฯ	 ได้ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิด

ชอบตามที่กฎหมายกำาหนด

	 5.บริษัทฯ	 มีกลไกในการกำากับดูแลให้การทำาธุรกรรมดังต่อไปนี้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

	 	 ก)การทำารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง	

	 	 ข)การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	

	 	 ค)การทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำากับดูแลกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(รวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้
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	 1.ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ

ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทกำาหนดโทษตาม

มาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 2.กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	 จัดทำาและนำาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	 ของคู่สมรส	 และของบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ	 ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้

บริหาร	หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน

หลักทรัพย์นั้น

	 3.กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ

ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	 และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือ

เผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ	จนกว่าบริษัทฯ	จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว	 โดยบริษัทฯ	

จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไปหรือเทียบเท่า	 งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	 30	 วันล่วงหน้า

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	 และควรรอคอยอย่างน้อย	 24	 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน

แล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

	 4.กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มต้ังแต่การตักเตือน

เป็นหนังสือ	 ตัดค่าจ้าง	 พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 หรือให้ออกจากงาน	 ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดบัญชีปี	 2561	 –	 2563	 ให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี	

บริษัท	เอเอ็นเอสออดิท	จำากัด	ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)
1,555,000

ปี 2562
ค่าตอบแทน (บาท)
1,745,000

ปี 2563
ค่าตอบแทน (บาท)
1,845,000

หมายเหตุ:	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ค่าบริการอื่น	:	-	ไม่มี	-




