
 
 

 

 
 

 
 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึง

บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการในหมวดต่างๆ ดังนี้ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท าหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม 
และลงมติตัดสินใจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลา
เพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

1.1 บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท อาทิ 
ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาด
เพียงพอรองรับจ านวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจน
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและ
พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

1.3 บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
หุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย 
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติใน
วาระการประชุม  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 



 
 

 

1.4 ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
ค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

1.5 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับ
เอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือ
มอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุก
ประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน 
เหมาะสมในการพิจารณา 

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้
วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการ
ลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที 

1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส าคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน 

1.8 เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ 
 วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.9 คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก าหนดให้จัดท ารายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบด้วย 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวก
ประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



 
 

 

2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

2.2 ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่ง (1) เสียง 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานส านัก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าได้ 

 
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้ค านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทต้อง
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิด
ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 

3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดราคาสินค้า/บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นที่ตั้ง 



 
 

 

3.4 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการท าสัญญาจ้าง 
มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมี
แรงจูงใจในการท างาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มี
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท างาน 
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติการ
ท างานด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

3.5 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดี หาก
มีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างย่ังยืน 

3.6 คณะกรรมการบริษัท ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการด าเนินงานซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท บริษัทควรจัดท าและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน 
อย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงาน และผลงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุน



 
 

 

สัมพันธ์ท าหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ในการให้ข้อมูลการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท างบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน 
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.5 ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดท ารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการ
จัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่
จ าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย
เปรียบเทียบกับจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่
ละป ี

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของบริษัท 
แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะ



 
 

 

เรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการ
ด าเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ   

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การ
งานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้าง
ตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่
ต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาด
ความเป็นอิสระไม่ควรท าหน้าที่ตัดสินใจ 

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน าของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น าและ
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน 

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเขา้ถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกจิอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ าเสมอ และมี
การประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง พร้อมทั้งรายงาน
รับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษัท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร



 
 

 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการ
ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ  

5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) และเลขานุการของ
บริษัท และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจ านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น) 

5.3.1 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่
ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์  
(ข) แผนธุรกิจประจ าปี 
(ค) งบประมาณประจ าปี 
(ง) งบการเงินส าหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
(จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส าคัญ

ในองค์กร  
(ช) การได้มา การก่อตั้ง การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญหรือ

ธุรกิจใดของบริษัท  
(ซ) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ านาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคล

อื่นด าเนินการ 

5.3.2  พิจารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย  
หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น  ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส าหรับบริษัท

และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ฝ่าย
บริหารเสนอ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 



 
 

 

พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

(ข) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(ค) วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามี

การด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง 

(ง) วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การก ากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(จ) ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้
บรรลุตามแผนกลยุทธ์  ภายใต้งบประมาณซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฉ) ดูแลให้มีการจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป  

(ช) ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งก าหนดนโยบายของบริษัทและ
บริษัทย่อยด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ซ) มีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การ
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องส าคัญต้องได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้  



 
 

 

5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ดังนี้ 

5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
(ก) องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่
เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็น  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(1) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

(2) ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญ
ให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้า
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

(4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้
ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นอย่างย่ิง 

(5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ าปี 

(6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ



 
 

 

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจเสนอแนะให้
มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ 
พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่
ส าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

(7) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(8) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

(9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่
ยอมรับโดยทั่วไป  

(10) พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

(11) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 
(12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการ

บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
(13) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
13.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท 
13.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
13.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

13.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
13.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 



 
 

 

13.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

13.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

13.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(14)  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน 
ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ที่อาจเป็น เหตุ ให้การปฏิบัติ งานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

(16) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(17) ปฏิบัตงิานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.4.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(ก)  องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการ
บริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่าง น้อย 1 คน จะต้องเป็น
กรรมการอิสระ     

(2)  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประธาน
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (ข)  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดังนี ้
(1) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวน
และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

(2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ
พนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 



 
 

 

(3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

5.4.3 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งจาก 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อ 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน 
เป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 (ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1)  พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
(2) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้

เหมาะสมกับลักษณะและการด าเนินกิจการรขององค์กร โดยการก าหนด
คุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี 

(3) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารง
ต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอก
ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการ
ให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 

(4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี  
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

(5) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท หากได้รบัการแต่งต้ังจากผู้ถือหุ้น 

(7) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

(8) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท      



 
 

 

(9) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผล
งานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้
งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

(10) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติ
ที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท 
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ 

(11) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

(13) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพได้อย่างแท้จริง  

(14) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(15) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่จะขอ ความเห็นที่
เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
ซึ่งการด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

(16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(17) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 



 
 

 

(18) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ
พนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5.4.4 คณะกรรมการจัดการ 
(ก) องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโดยค าแนะน า
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ  

(2)  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็น
ประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการทุกคราว 

 (ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
(1) พิจารณา และก าหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

ทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการด าเนินงานประจ าปี และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

(2) ด าเนินการจัดการให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(3) ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(4) ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขาย
สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและ
การคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก าหนดไว้ หรือตามคู่มืออ านาจ (Line of Authority) ของบริษัท 

(6) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและก ากับดูแลให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจัดการ
จะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทจนท าให้ไม่สามารถบรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



 
 

 

(7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระท าการหรือ
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับ
นโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

(8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า 
ตามความจ าเป็น 

(9) ด าเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ 

(10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการ 
ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 

(11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติ
ให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุน เช่น การเข้าท านิติกรรมสัญญา ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

(12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี 
การขอสินเชื่อ 

(13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้  โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
กฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะน าผลที่ ได้รับจากการประเมินผล
ดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป 

(14) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.4.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ก) องค์ประกอบ 



 
 

 

(1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจัดการ จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดการ 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1) จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ พิจารณา ใน

เรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น 
ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฎิบัติ
การ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน 
ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวม
ถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฎิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

(4) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการจัดการ 
เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการก าหนดไว้ 

(5)  สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ 

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูล 
กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม 
กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อ
น าไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร 

5.5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ
ตามความจ าเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียม
เอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

5.5.2 การขาดการประชุมมากกว่าสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความ
ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจ าเป็นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 



 
 

 

5.5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ
ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรพิจารณาค า
ขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

5.5.4 ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ให้แก่ผู้บริหารในการน าเสนอข้อมูล และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะ
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ 

5.5.5 ประธานกรรมการบริษัท ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน 

5.5.6 คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น 

ผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ าเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด
จะต้องงด ออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม 

5.5.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง 

5.6 เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

5.6.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยค าแนะน าของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บ
เอกสารรายงานการประชุม จัดเก็บและส่งส าเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน เ จ็ด (7) วัน รวมทั้งการอื่นที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้ง
รายชื่อไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดทุนภายในสิบสี่ (14) วัน 



 
 

 

5.6.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ด าเนินการ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท 
ควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรม และให้ข้อมูลแก่กรรมการ 

5.7 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท 

5.7.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี 
โดยคณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ต้องน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

5.7.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการ หลักการและเหตผุล ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

5.8 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้า
มารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกบริษัท  

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

บริษัทจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยเป็น
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบัตร โดย
คณะกรรมการบริษัทจะน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนต่อไป 
 

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม 
ครั้งที่ 2 /2560  
 


