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นโยบำยบรรษัทภิบำล 
 

เพื่อให้กิจกำรมีระบบกำรก ำกับดูแลท่ีดี ตำมแนวทำงบรรษทัภิบำลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรของบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั จึงไดจ้ดัท ำขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรเพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

 
1. จริยธรรมทำงธุรกิจ 
2. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
3. จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับผูบ้ริหำรและพนกังำน 
4. กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษทั 
5. กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6. กฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
7. กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 
8. กฎบตัรของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
9. กฎบตัรของเลขำนุกำรบริษทั 
10. ขอ้ก ำหนดในกำรท ำธุรกรรมของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
11. นโยบำยท่ีส ำคญัและกำรติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติั 
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จริยธรรมทำงธุรกจิ 
 

บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) จะปฏิบติัและดูแลให้เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ
โดยถือปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใช้ควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมระมัดระวงั  ด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอำ้งอิงได้
รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำท่ีตนได้ล่วงรู้มำเน่ื องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  อันเป็นข้อมูลท่ี
ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

5. เปิดใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไม่สมบรูณ์ของสินคำ้และบริกำร 
6. เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ กบัลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม หำกปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือ

เง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกนั 
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สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัมีนโยบำยถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั  เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด กระบวนกำรประชุมผูถื้อหุ้นด ำเนินกำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส  และเป็น
ธรรม โดยผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนั ดงัน้ี 
 

1. สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทัผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทน 
2. สิทธิกำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ 
3. สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น และ
ร่วมพิจำรณำตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัต่ำงๆ 

4. สิทธิในกำรมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
5. สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำร 
6. สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
7. สิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน  นโยบำยกำรบริหำรงำน อย่ำงสม ่ำเสมอและ
ทนัเวลำ 

8. สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไรอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
9. สิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. กำรก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ี นดัประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั จะก ำหนดประชุมผูถื้อหุน้ในวนัเวลำและสถำนท่ี ท่ีผูถื้อหุน้จะมำร่วม
ประชุมไดโ้ดยสะดวก 
 
2.  หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม 

บริษทั จะจดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม วำระกำรประชุม ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษทั พร้อมทั้งเอกสำรขอ้มูลครบถว้น เพียงพอท่ีประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจในแต่ละวำระกำร
ประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยและ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดไวอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

 
3. กำรใหเ้สนอเพิ่มวำระล่วงหนำ้ไดก่้อนกำรประชุม 
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ผู ้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุม  โดยกำรส่งวำระและ
รำยละเอียดเป็นหนงัสือให้แก่บริษทั ก่อนวนัประชุมอยำ่งนอ้ย 3 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
วำ่จะเพิ่มเป็นวำระหน่ึงในกำรประชุมหรือไม่ 

  
4.  กำรเขำ้ร่วมประชุมและลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นทุกรำยมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดล้่วงหน้ำ
ก่อนเวลำประชุม และไดจ้ดัระบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียนไดค้รบถว้น ทุก
รำยดว้ยควำมรวดเร็ว 
 
5. กำรสอบถำม แสดงควำมเห็น กำรลงมติ และกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษทั เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนั ในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นสำมำรถสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ได ้อย่ำงเต็มท่ี กำรพิจำรณำและลงมติในทุกเร่ืองเป็นไปอยำ่งอิสระ ในกำรลงคะแนน
นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ำเทียมกันทุกรำย บริษทัได้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งขอ้ซักถำม 
ขอ้เสนอแนะ มติของท่ีประชุมและจ ำนวนคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ
วำระไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบดว้ย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่รำยงำน
กำรประชุมไวใ้น Web site ของบริษทั ภำยหลงัท่ีประชุมแลว้เสร็จ 

  
6. กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นอย่ำงมำก  โดยถือเป็นหน้ำท่ีว่ำ  
คณะกรรมกำรบริษทัทุกคนต้องเข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง น ำเสนอข้อมูลต่ำงๆให้ผูถื้อหุ้นอย่ำง
ครบถว้น รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูถื้อหุ้น  เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถำมและตอบข้อ
ซกัถำมนั้นดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
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จรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน 
 
บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับ ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนเพื่อถือปฏิบติัดงัน้ี 
 
1. ข้อพงึปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำร 

ผูบ้ริหำรหมำยถึง พนกังำนท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ นอกจำกผูบ้ริหำรจะตอ้งพึงปฏิบติัใน
จรรยำบรรณทุกๆ ขอ้ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนคนหน่ึงของบริษทัแลว้ ผูบ้ริหำรตอ้งมีแนวทำงปฏิบติัท่ีดีเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรเป็นผูบ้ริหำรท่ีดี และในฐำนะผูบ้งัคบับญัชำของพนกังำนจะตอ้งเป็นผูน้ ำและเป็นแบบอยำ่ง
ในกำรประพฤติปฏิบติัท่ีดีให้แก่พนกังำนโดยทัว่ไปดว้ย จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูบ้ริหำรไว ้
ดงัน้ี 
 
1.1 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอำใจใส่ และมี
วิสัยทศัน์กวำ้งไกล ไม่หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง จำกขอ้มูลขององคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สำธำรณะและไม่เปิดเผยขอ้มูลควำมลบัขององคก์รต่อบุคคลภำยนอก รวมทั้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็น
ลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 
1.2 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งยติุธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนบัสนุนใน
กำรสร้ำงศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนกังำนมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณ ท่ีพนกังำนตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิกำรใหพ้นกังำนอยำ่ง
เหมำะสม  และปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยำ่งมีเหตุผล 
 
1.3 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

ผูบ้ริหำรตอ้งปฏิบติัต่อลูกคำ้ตำมขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ท่ีบริษทัก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 
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1.4 ผูบ้ริหำรต่อคู่คำ้ 
ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบ

ธรรมจำกคู่คำ้ และหำกปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได้ ให้รีบแจง้คู่คำ้ให้ทรำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัหำแนว
ทำงแกไ้ข 
 
1.5 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหำ
ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต 

 
1.6 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหำรตอ้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  และ
รับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
 
2. ข้อพงึปฏิบัติส ำหรับพนักงำน 

 
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรท ำงำนท่ีดี มีประสิทธิภำพ พนกังำนควรมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
 
2.1 พนักงำนพึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยควำมอุตสำหะ  ขยนัหมั่นเพียร และ

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหดี้ยิง่ขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 
2.2 พนกังำนพึงประพฤติปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษทัโดยเคร่งครัด 
2.3 พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชำท่ีสั่งกำรโดยชอบดว้ยนโยบำย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษทั 
2.4 พนักงำนพึงมีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีต่อกนั  และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ไม่ก่อให้เกิด

ควำมขดัแยง้ ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 
2.5 พนกังำนพึงเคำรพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มูลหรือเร่ืองรำวของผูอ่ื้นทั้ง

ในเร่ืองเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน  และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทั้งต่อพนกังำน และต่อบริษทั 

2.6 พนกังำนพึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัใด ๆ ท่ีอำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในภำย
หนำ้ หำกหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัที 

2.7 พนักงำนไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี หรือประโยชน์จำกหน้ำท่ีกำรงำน  แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือพรรคพวก หรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 
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2.8 พนกังำนพึงปฏิบติั ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำมเสมอภำค 
2.9 พนกังำนพึงรักษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และองคก์รอยำ่งเคร่งครัด 
2.10 พนักงำนพึงรำยงำนเร่ืองท่ีได้รับทรำบให้ผูบ้ ังคับบัญชำโดยมิชักช้ำ  เม่ือเร่ืองท่ีรับทรำบอำจมี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
2.11 พนักงำนพึงรักษำดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์

อยำ่งเตม็ท่ี ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเส่ือมสลำยก่อนเวลำอนัสมควร 
 
บทก ำหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรและพนักงำน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับริษทั ให้พิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงกำรจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน 
ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ำยงำนเป็นผูพ้ิจำรณำเองในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสูงและสำย
งำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสินควำมผิดพร้อมทั้งระบุโทษตำมควำมเหมำะสมต่อไป แต่หำกควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก ไม่อำจอยู่ในวินิจฉัยของตน้
สังกดัได ้ก็ใหน้ ำเร่ืองเขำ้สู่ฝ่ำยบริหำรของบริษทั เพื่อพิจำรณำหำขอ้สรุปและก ำหนดโทษต่อไป 
 
กำรก ำหนดโทษ 
1. ตกัเตือนดว้ยวำจำ 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3. ตดัค่ำจำ้ง 
4. พกังำน 
5. เลิกจำ้ง โดยไม่จ่ำยค่ำชดเชยภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน 
6. ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักและให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำร
นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัท  จะต้องเคร่งครัดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมข้อบังคับของบริษัท  ตำม
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตำมขอ้กฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อท่ีจะเนน้ถึง
บทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน

และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัรไทย 
กรรมกำรของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกรรมกำรบริษทัจะเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯหรือไม่ก็ได ้

1.2  คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู ้บริหำร และ
กรรมกำรอิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของ
กรรมกำรอิสระเป็นไปตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

1.3 คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหน่ึงจำกกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นประธำนกรรมกำร 
1.4 คณะกรรมกำรบริษทั เลือกบุคคลหน่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได ้
1.5  คณะกรรมกำรบริษทั เลือกบุคคลหน่ึงท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั  
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
2.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้  
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2.2 พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดใน พ.ร.บ.บริษทั
มหำชน พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน
นอกจำกกำรออกตำมวำระ  

2.3 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรของบริษทั พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร  

2.4 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะ
ตอ้งห้ำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย  ์รวมถึงประกำศขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยฯ์  หรือ
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทัต่อไป  

2.5 พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจผกูพนับริษทัได้  
2.6 แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบ

อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร  ซ่ึง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆ ได ้ 

2.7 พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทั เวน้แต่ในกรณีท่ี
รำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำอนุมติัดงักล่ำวให้
เป็นไปตำมประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.8 พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีท่ีรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำอนุมติัดงักล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.9 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นไดว้ำ่บริษทัมีก ำไรพอสมควรท่ี
จะท ำเช่นนั้น และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมผูถื้อ
หุน้ครำวต่อไป 

2.10  มีหนำ้ท่ีก ำหนดวิสัยทศัน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั กลยทุธ์ธุรกิจ งบประมำณ
ประจ ำปี และก ำกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และกำรเติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

2.11  รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

2.12  ประเมินผลกำรปฏิบติังำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
2.13   ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  



บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) 
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

หนำ้ 10 

2.14  พิจำรณำตัดสินในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคัญ  เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 
อ ำนำจกำรบริหำร กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรำยกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2.15 ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมติัในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
ของบริษทัให้คณะหรือบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสม  และให้เป็นไปตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยจดัท ำเป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.16 จดัให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้  รวมทั้ งดูแลจดัให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

2.17   ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจำรณำค่ำสอบบญัชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้ในกำรพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง   

2.18 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเร่ืองส ำคญั ๆ ตำมนโยบำยขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.19   ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรท่ีก ำหนดไว ้
2.20 คณะกรรมกำรตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวม 
 
3. กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 
กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษทัใหก้ระท ำโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
3.2 ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือ

ครำวละหลำย ๆ คน ตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้ง
ออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีตำมขอ้ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้ผูใ้ดมำกน้อย
ตำมมำตรำ 70 วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE 
VOTING เท่ำนั้น) 

3.3 บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้ งในล ำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธำนท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

3.4 คณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งตำมข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง ให้
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กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 
(1/3) กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งอีกได ้

 
ส ำหรับคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมำยถึง ช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปี
ถดัไป กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรเสนอช่ือและแต่งตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
ใหม่ได ้
 

3.5 นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด หรือ
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(จ) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

3.6 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วนัท่ี 
ใบลำออกไปถึงบริษทั 

 กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจง้กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

3.7 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัดหรือกฎหมำย  
ว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป   
เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ั้ นจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทน 
ดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนเขำ้มำแทน 

 มติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) 
ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่
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3.8 กรรมกำรของบริษัทท่ีจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอ่ืน ต้องรับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

 
4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีดงัน้ี 
 
4.1 คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงนอ้ยทุก 

3 เดือน ในกำรประชุมกรรมกำรตอ้งแสดงควำมเห็น และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งเป็นอิสระ กรรมกำรควร
เขำ้ประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจำกมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็น
กำรล่วงหน้ำ บริษัทต้องรำยงำนจ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี ซ่ึงในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็นกำร
ล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะตอ้งจดัส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน  เพื่อให้
ทรำบถึง วนัเวลำสถำนท่ีและวำระกำรประชุม โดยจดัส่งเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนั และเป็นผู ้
รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมกำร
ล่วงหน้ำ และเอกสำรดังกล่ำวตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็น
อิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในกำรประชุม  เพื่อ
จดัท ำเป็นรำยงำนกำรประชุมซ่ึงต้องมีเน้ือหำสำระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภำยใน   15 วนั 
นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ิน เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัลงนำม และจะตอ้งจดัให้มี
ระบบกำรจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อกำรคน้หำและรักษำควำมลบัไดดี้ 

4.2 กรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
4.3 กำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  ให้ถือเอำควำมเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขำ้งมำกเป็น

ส ำคญั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียง
ช้ีขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัคนอ่ืนๆ  ท่ีมิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม 
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กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

จึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อใหมี้ควำมมัน่ใจ
ว่ำกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้งตำม
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนท่ีดี  กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
อยำ่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือ
แก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวำ่มีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งรอบคอบ มีควำมยติุธรรม 
โปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควร
ก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน  
1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีทกัษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำย  กรรมกำรตรวจ 

สอบอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงิน 
1.3 ให้คณะกรรมกำรของบริษัท เลือกและแต่งตั้ งกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.4 ใหผู้จ้ดักำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่ง 
 
2. คุณสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษทั 
2.2 มีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์และ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
2.3 กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 
2.4 กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบติัเป็นคณะกรรมกำรอิสระดงัน้ี 
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1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมกำร
ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน  ลูกจ้ำง พนักงำน  ท่ีปรึกษำท่ีได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ลกัษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต  หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่  หรือผู ้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เวน้แต่
จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 
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7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ ่  

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
บริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของ
บริษทั  

 
2.5 เป็นผูท่ี้สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมำยไดอ้ย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

2.6 เป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
2.7 สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 

3.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
อยำ่งเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 

3.2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit)  ใหมี้ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  โยกยำ้ย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน และ
อำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคญั พร้อม
ทั้งน ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยสอบทำนร่วมกับผูส้อบบัญชีภำยนอก  และผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบ
ระบบงำนภำยใน 

3.3 สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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3.4 พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี  ของบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งเข้ำร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.5 สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
3.6 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ือง
ดงักล่ำวให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

3.7 สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3.8 รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอย่ำงน้อยปี

ละ 4 คร้ัง 
3.9 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน

ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ

บริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 
3.10 ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน 



บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) 
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

หนำ้ 17 

3.11 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร
ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็น
วำ่เก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็น 

3.12 ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือให้
ค  ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

3.13 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 

3.14 ทบทวนกระบวนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
3.15 สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น

ประจ ำปีของบริษทัฯ 
3.16 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
3.17 ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงัน้ี 
4.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมำยถึง ช่วงเวลำ

ระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปี
ถดัไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดรั้บกำรเสนอช่ือและแต่งตั้ง
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้

4.2 นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรน้ี หรือตำมหลกัเกณฑข์องตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ง) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

4.2 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทัโดย
ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็น
ผูอ้นุมติั โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทรำบ 
ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้ งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำก
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ต ำแหน่งตอ้งรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุด
ใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี 

4.3 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ให้
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 
90 วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยบุคคลท่ีเขำ้
เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ
ซ่ึงตนแทน 

 
5.  กำรประชุม 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงัน้ี 
5.1 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน

และเร่ืองอ่ืน ๆ อย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยก ำหนดให้เรียกประชุมก่อนมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อ
พิจำรณำเร่ืองจ ำเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ ไดต้ำมแต่จะเห็นสมควร 

5.2 กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
5.3 กำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขำ้งมำกเป็น

ส ำคญัในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขำด อยำ่งไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้น ำเสนอเป็น
ควำมเห็นแยง้ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

5.4 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ในครำวถดัไปเพื่อทรำบทุกคร้ัง 

5.5 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
 
6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 

6.2 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุง
แกไ้ขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
(2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อก ำหนดใด ๆ ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ

กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  และได้มีกำรหำรือร่วมกันกบัคณะกรรมกำร
บริษทัและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนั 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำวโดยตรงต่อส ำนกังำนก ำกบั
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยห์รือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

 
7. กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพย์  

7.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.1.1 รำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ถึงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมน ำส่ง

แบบแจง้รำยช่ือและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์

7.1.2 น ำส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมกำรตรวจสอบ  พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
มีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ  

7.2 กำรเปล่ียนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.2.1 รำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ ต่อ

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
7.2.2 น ำส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บ

กำรแต่งตั้งใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7.3 รำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัถึงกำรเปลี่ยนแปลงหนำ้ท่ีและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใน 3 วนั
นบัแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

              คณะกรรมกำรบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
เป็นกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทั เพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
และผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งพิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสูง  ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรให้
ก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดงัน้ี 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหำรโดยส่วนใหญ่   
1.2 ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งกรรมกำรอิสระท่ีเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ขึ้นเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 
2. คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2.2 มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษทั ดำ้นกฎหมำย และดำ้นอ่ืนๆ  
2.3 มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่คง กลำ้แสดงควำมเห็นท่ีแตกต่ำง  และมีควำมเป็นอิสระ 
2.4 สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหนำ้ท่ี 
 
3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
ด้ำนกำรสรรหำ 

3.1 ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกบัลกัษณะและ
กำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร โดยกำรก ำหนดคุณสมบติั และควำมรู้ควำมช ำนำญแต่ละดำ้นท่ี
ตอ้งกำรใหมี้  

3.2 สรรหำกรรมกำร เม่ือถึงวำระท่ีจะตอ้งเสนอช่ือกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ โดย
กำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น 
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หรือกำรใช้บริษทัภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือ
กำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมำะสม เป็นตน้ 

3.3 พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คุณสมบติัท่ีก ำหนดไว ้

3.4 ตรวจสอบว่ำบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.5 ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบติัท่ีก ำหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บุคคลดงักล่ำวมีควำมยินดีท่ีจะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั หำกไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อ
หุน้ 

3.6 เสนอช่ือใหค้ณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้ง 

3.7 พิจำรณำสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
        
ด้ำนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3.8 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง เพื่อให้มีควำม
เหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑท่ี์ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มูลกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกบับริษทั และก ำหนดหลกัเกณฑใ์ห้เหมำะสม
เพื่อให้เกิดผลงำนตำมท่ีคำดหวงั ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งำน
ของบริษทัประสบผลส ำเร็จ 

3.9 ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่นค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และค่ำเบ้ียประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบัติท่ี อุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่   ผล
ประกอบกำรและขนำดของธุรกิจของบริษัท และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีบริษทัตอ้งกำร  

3.10 พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผูจ้ัดกำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผูบ้ริหำร
ระดบัสูงตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

3.11 ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูง ตำมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยไดพ้ิจำรณำไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
อนุมติัค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบริหำรสำยงำน และผูบ้ริหำรระดบัสูง ส่วนของ
กรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

3.12 พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ให้
กรรมกำรและพนักงำน โดยยึดหลักให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้
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กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยำวและ
สำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพไดอ้ยำ่งแทจ้ริง   

 
4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมำยถึง 
ช่วงเวลำระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปี
ถดัไป และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดรั้บกำรเสนอช่ือ
และแต่งตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้
 
5. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดจ ำนวนคร้ังของกำรประชุมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
เพื่อใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 1 คร้ัง 

 
6. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็น
ประจ ำ โดยอำจรำยงำนเร่ืองท่ีส ำคญัและมติท่ีชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในปีท่ีผ่ำนมำใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
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กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 
 

คณะกรรมกำรของบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมกำรบริหำรงำน
ของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำย จึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรขึ้น โดยให้มีอ ำนำจหนำ้ท่ี 
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประกอบด้วย
กรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำรงำน และพนักงำนในระดบับริหำร รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร่วมกนัเป็น
คณะกรรมกำรบริหำร 

2. ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั  ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
ก ำหนดไวแ้ละรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ีในกำรด ำเนินกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของกรรมกำรบริหำร  ส่วน
กำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกท่ีประชุม  และคะแนนเสียง
ดงักล่ำวท่ีนบัไดอ้ยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด 

3. พิจำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมติัของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  
และจดัให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีท่ีอำจเอ้ือให้เกิดกำรท ำทุจริตออกจำกกนั รวมถึงกำรก ำหนดขั้นตอน และ
วิธีกำรท ำธุรกรรมกับ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติัหลกักำร 
รวมถึงควบคุมใหมี้กำรถือปฏิบติัตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้     

4 . พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี และขั้ นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั และควบคุมดูแลกำรใชจ่้ำยตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั
แลว้ 

5. พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมำะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนและก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจ

ด ำเนินกำร 
7. พิจำรณำกำรท ำสัญญำต่ำง ๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทั ตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
8.  รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ของบริษทั อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบกำรตดัสินใจ

ของคณะกรรมกำรบริษทั  ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดี
และโปร่งใส 

9. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทั และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
10. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
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11.  ก ำกบัดูแลให้มีขั้นตอนให้ผูป้ฏิบติังำนตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีผิดปกติ หรือ
กำรกระท ำผิดกฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณี ท่ีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมี
ผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญ จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไข ภำยใน
ระยะเวลำอนัสมควร  

12. ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  หรือตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

13. กำรด ำเนินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บกำรลงมติ และ/หรือ 
อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จะตอ้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังถดัไป 

ทั้งน้ีกรรมกำรบริหำรจะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้
เสียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทั ธนพิริยะ จ ากดั ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียง    ( RISK 
MANAGEMENT) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบติังานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็น
วฒันธรรมของผูป้ฏิบติังานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์ลกั และเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวแ้ลว้ยงัเป็นการสนับสนุนให้บริษทัฯมีการด าเนินงานท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
ดงันั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆในบริษทัฯ  มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหมี้ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและ
ควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม 
ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
เพียงพอ  ท่ีจะควบคุมความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีให้ผูป้ฏิบติังาน
ทุกระดบัมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค ์

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง 
8. ระบุความเส่ียงดา้นต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง

แนวโนม้ซ่ึงมีผลกระทบบริษทั 
9. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียง  
10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร               
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กฎบัตรของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 

คณะกรรมกำรของ บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อท ำหน้ำท่ี
ในกำรบริหำรงำนบริษทั จึงก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร ดงัน้ี 

1. ควบคุมกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวนัของ
บริษทั 

2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส ำคญัของบริษทั ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษทั 
รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ 

3. เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ 
เอกสำรค ำสั่ง หนงัสือแจง้ใด ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

4. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย บุคคลตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 
และผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และให้มีอ ำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม  ของพนักงำนระดับ
ต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ 

หรือกรรมกำรบริษทั 
7. อนุมติัและแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
8. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษทั 

  ทั้งน้ีกรรมกำรผูจ้ดักำร จะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วน
ไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย   
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กฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท 
 

 คณะกรรมกำรของบริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำท หน้ำท่ี และควำม
รับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั จึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัขึ้น เพื่อท ำหน้ำท่ีช่วยสนับสนุน
กิจกรรมดำ้นต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั และเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัเอง สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีก ำหนด
โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก ำหนดกฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท  

เลขำนุกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  
ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ ำหนดบทบำทหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษทัไวโ้ดยเฉพำะดงัน้ี 
 
1.1 จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี

ของบริษทั 
(ค)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
1.3 จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น และบริษทัตอ้ง
จดัให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร หรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มูล และดูแลให้มีกำร
เก็บรักษำให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได ้ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 10 ปี นบัแต่
วนัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรหรือขอ้มูลดงักล่ำว  

1.4 ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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2.  หลกัในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนุกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติผูถื้อ
หุน้โดย 

2.1 กำรตดัสินใจตอ้งกระท ำบนพื้นฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวำ่เพียงพอ 
2.2 กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
2.3 กระท ำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
2.4 กระท ำกำรท่ีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขัดหรือแยง้กับ

ประโยชน์ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชน

แลว้ หรือใช้ทรัพยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรือ
หลกัปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.6 ไม่เข้ำท ำข้อตกลงหรือสัญญำใด ๆ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์  (Conflict of 
Interest) กับบริษทั หรือพนักงำน หรือลูกคำ้ของบริษทั ทั้งยงัเป็นกำรขดัต่อกำรปฏิบติัต่องำนใน
หนำ้ท่ีของตน 

 
3.  กรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได ้
ก ำหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัคนใหม่ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขำนุกำรบริษทั
คนเดิมพน้จำกต ำแหน่ง  หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ี ได ้

3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหน่ึงท่ำนใด ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนใน
ช่วงเวลำท่ีเลขำนุกำรบริษทัพน้จำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้

3.3 ให้ประธำนกรรมกำรแจง้ช่ือเลขำนุกำรบริษทั ต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ภำยใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 

3.4 ด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทรำบถึงสถำนท่ีเก็บเอกสำรตำม
ขอ้ 1.1 และ 1.2 
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ข้อก ำหนดในกำรท ำธุรกรรมของ กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลท่ีเกีย่วข้อง 
 
บริษทัถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

ใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร  ผู ้บริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกันกับบริษัท  แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ 

2. ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทัย่อย ให้ท ำรำยกำร
นั้นเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัท่ี
มีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

3. ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจะต้องปฏิบัติตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกันของบริษทัจด
ทะเบียนอยำ่งเคร่งครัดโดย 

3.1 กำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบั
คู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งขออนุมติัหลกักำร และวงเงินในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

3.2 ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดรำยกำร ตำมหลกักำรท่ีไดผ้่ำนกำรอนุมติั
ตำมขอ้ 3.1 เพื่อรำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส หรือตำมควำม
ประสงคข์องคณะกรรมกำรบริษทั 

4. ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  ท่ีไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรคำ้ตำม
ขอ้ 3.1 ในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำร
เป็นคร้ัง ๆ ไป 
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กำรติดตำมดูแลให้กำรปฏิบัติ 
 
           บริษทัฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ท่ี
จะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือน้ีอย่ำง
เคร่งครัด  
           ผูบ้ริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองส ำคัญ ท่ีจะด ำเนินกำรให้
พนกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ และปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ อยำ่งจริงจงั หำก
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และหนกังำนผูใ้ดกระท ำผิดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไว ้จะไดรั้บโทษ
ทั้งทำงวินัย และหำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือไดว้่ำท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทัฯ จะ
ส่งเร่ืองใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของรัฐด ำเนินกำรต่อไป 
           หำกพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำ ผิดกฎหมำย และ / หรือ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมท่ีก ำหนด
ไวใ้นคู่มือน้ี ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำ ไปยงัประธำนกรรมกำรบริษทั  ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบโดย
ไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส  เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว 
 
 


