
 

 

 

 
 
 

 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารใน
การสร้างเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ โดย
ครอบคลุมหลักการส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการในหมวดต่างๆ ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท าหน้าที่ 
หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวที
ส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจด าเนินการ
หรือไม่ด าเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

1.1 บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มี ลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้น
ต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้รับ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน บริษัทต้องมีช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่
จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับ
เหตุฉุกเฉิน 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

 



 

 

 

1.3 บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา
การประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม  

1.4 ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
พร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
ค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

1.5 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและย่ืนหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา 

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระที่ เสนอ การลง
มติต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผล
การลงมติอย่างทันท่วงที 

1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท 
ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส าคัญ เพื่อตอบข้อซักถาม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน 

1.8 เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.9 คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 



 

 

 

ก าหนดให้จัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รับทราบด้วย 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of 
Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

2.2 ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย
หนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอ
เพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงานส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และ
ให้ค าแนะน าได้ 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders) 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือ
หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ 
และสังคมโลก บริษัทจึงตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ตามแนวทางดังต่อไปนี ้

3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า 
บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและ 



 

 

 

สังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
ฉ้อฉล 

3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก าหนดราคาสินค้า/บริการให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่
ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นท่ีตัง้ 

3.4 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบใน
การท าสัญญาจ้าง มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมีแรงจูงใจในการท างาน มีการฝึกอบรม และให้
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีส่ิงแวดล้อมในการท างานที่ดี 
มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท างาน ได้รับการเอาใจ
ใส่ดูแลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติ
การท างานด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

3.5 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่
อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผน
แก้ไขอย่างยั่งยืน 

3.6 คณะกรรมการบริษัท ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่ือถึงความตระหนัก และ
ความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 



 

 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางใน
การให้ข้อมูลตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง
การเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก าหนด
โดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท 
บริษัทควรจัดท าและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีความครบถ้วน อย่าง
สม่ าเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4.2 จัดให้มีหน่วยงานส่ือสารองค์กร ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินงาน และผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ 
ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ประสานงาน
กับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน
การให้ข้อมูลการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยช่อง
ทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท างบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และรายงาน
การตรวจสอบบัญชี ของผู้ สอบบัญชี  พร้อมทั้ งรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน 



 

 

 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน 
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

4.5 ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดท ารายงานการประเมินฐานะ 
และแนวโน้มของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ 
รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย
เปรียบ เทียบกับจ านวนครั้ งของการประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี 

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทนด้วย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 
คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อ
ก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการด าเนิน
ธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการด าเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก าหนด แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้กรรมการจ านวนไม่น้อย 

 



 

 

 

กว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ   

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการต้องวินิจฉัย  แสดงความคิด เห็น  และออกเ สียง ในกิจการที่
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ ตัด สินใจ  หากการตัด สินใจของ
คณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้าง
ตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ
บริษัทจึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
บริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรท าหน้าที่ตัดสินใจ 

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน าของประธานกรรมการบริษัท มี
ภาวะผู้น าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออก
จากกันอย่างชัดเจน 

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียง
พอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการ
อิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระ
ของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน และดูแลไม่ ให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัท
อื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้อง
สามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ  



 

 

 

5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) 
และเลขานุการของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่
เกินกว่าจ านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น) 

5.3.1 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็น
รายปี) 

(ข) แผนธุรกิจประจ าปี 

(ค) งบประมาณประจ าปี 

(ง) งบการเงินส าหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 

(จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปล่ียนแปลง
อื่นๆ ที่ส าคัญในองค์กร  

(ช) การได้มา การก่อตั้ง การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่ ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท  

(ซ) การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอ านาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการ 

5.3.2  พิจารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุด
ย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้
ก าหนดไว้โดย กฎหมาย  หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับ  และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 



 

 

 

(ก) ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการ
เงินส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
ทิศทางการด าเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และก ากับควบคุมดูแลให้
ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กล
ยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(ค) วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติ
ของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและ
ระมัดระวัง 

(ง) วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพื่อให้มีระบบการบริหารความเส่ียง  การก ากับและตรวจสอบ และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(จ) ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์  ภายใต้งบประมาณซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฉ) ดูแลให้มีการจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
สาธารณชนทั่วไป  

(ช) ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มี
การปฏิบัติตามจริยธรรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้ง
ก าหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ซ) มีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง 



 

 

 

การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องส าคัญต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
นั้ นจ ะ ไม่มี ลักษณะ เป็นการมอบอ านาจ  หรื อมอบอ านาจช่ วงที่ ท า ให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้  

5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
เพื่อให้มีการพิจารณากล่ันกรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ขึ้น ดังนี้ 

5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ก) องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถ
ท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 



 

 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสม
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

(2) ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

(4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท
มาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

(5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท า
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

(6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

 

 



 

 

 

(7) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(8) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและ
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป  

(10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(11) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

(12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

(13) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

13.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 

13.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท 

13.3) ความ เห็น เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

13.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 



 

 

 

13.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

13.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

13.8) รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

(14) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมิน ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติ งานที่ อาจ เป็น เหตุ ให้การปฏิบัติ งานไม่บรร ลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกปี 

(16) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 

(17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.4.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(ก)  องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่าง 
น้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ     

(2)  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็น
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 



 

 

 

(ข)  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่
ดี และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ 

(2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

(3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดต่างๆ 

5.4.3 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ก) องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่างน้อ 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 
1 คน เป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

(1)  พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

(2) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะและการด าเนินกิจการรขององค์กร โดยการ
ก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี 

(3) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก 



 

 

 

กรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือ
หุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคล
จากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 

(4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี 
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

(5) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะ
มารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

(7) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

(8) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท      

(9) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสม
ของเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มี
ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท
ประสบผลส าเร็จ 

(10) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทน
ประจ า ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดย
ค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและ
ขนาดของธุ รกิ จ ของบริ ษั ท  แล ะความรั บผิ ดชอบ  ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารที่บริษัทต้องการ 



 

 

 

(11) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตามหลัก เกณฑ์การจ่ ายที่ ไ ด้พิ จ ารณาไว้  แล ะน า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

(13) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและ
พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง  

(14) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(15) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่จะขอ 
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจ าเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัท 

(16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง 
กับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง 

(17) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่
ดี และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 

(18) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
และพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

5.4.4 คณะกรรมการจัดการ 

(ก) องค์ประกอบ 



 

 

 

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโดย
ค าแนะน า ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก าหนดค่าตอบแทน
ให้กับคณะกรรมการ  

(2)  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ซึ่งจะ
เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการทุกคราว 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

(1) พิจารณา และก าหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่
ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(2) ด าเนินการจัดการให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

(3) ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(4) ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ
การขายสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากร
บุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอ านาจการ
อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดไว้ หรือตามคู่มือ
อ านาจ (Line of Authority) ของบริษัท 

(6) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเส่ียง และระบบการควบคุม
ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย  โ ด ย ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณ ะอ นุ ก ร รมก า ร บ ริ ห า ร ค ว าม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ก า กั บ ดู แ ล ใ ห้
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการจัดการ 



 

 

 

จะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความเ ส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทจนท าให้ไม่สามารถบรรลุผลประกอบการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ปฏิ บัติ ง าน เฉพา ะอย่ า ง แทนได้ตามความ เหมา ะสม  โดยที่
คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
จัดการจะต้องไม่กระท าการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
และบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับ
นโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือ
ค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

(9) ด าเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการ
จัดการ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการ 

(10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการ
จัดการ ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอ านาจพิจารณา
และอนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและ
อนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเข้าท านิติกรรมสัญญา 
ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

(12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การ
เปิดบัญชี การขอสินเชื่อ 



 

 

 

(13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจัดการจะน าผลที่ได้รับจาก 
การประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
ต่อไป 

(14) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.4.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

(ก) องค์ประกอบ 

(1) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการจัดการ 
จ านวน ไม่ น้ อยกว่ า  3  คน  โดยต้ อ ง ได้ รั บการแต่ งตั้ ง จ าก
คณะกรรมการจัดการ 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่ง 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) จัดท านโยบายบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ 
พิจารณา ในเรื่องของการบริหารความเส่ียงโดยรวม และครอบคลุม
ถึงความเส่ียงหลัก เช่น ความเส่ียงด้านการตลาด ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง ความเส่ียงด้านปฎิบัติการ และความเส่ียงที่มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเส่ียงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม  

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฎิบัติตามนโยบาย
ที่ก าหนด 

(4) ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
จัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
จัดการก าหนดไว้ 



 

 

 

(5)  สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ 

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูล 
กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส านักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อน าไปศึกษาล่วงหน้า
พอสมควร 

5.5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการ
ด าเนินงานของบริษัท อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจ าเป็น โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่
ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

5.5.2 การขาดการประชุมมากกว่าสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทั้งนี้ 
หากกรรมการมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลา
ต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชมุ 
โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารควรพิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส าคัญเป็น
วาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

5.5.4 ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการน าเสนอข้อมูล และเพียงพอ
ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ 

5.5.5 ประธานกรรมการบริษัท ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน 



 

 

 

5.5.6 คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูล ค าปรึกษา และบริการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูง โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และ
สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่า
จ าเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
การประชุมใดจะต้องงด ออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออก
จากห้องประชุม 

5.5.8 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้ง
ผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง 

5.6 เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

5.6.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยค าแนะน าของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม จัดเก็บและส่ง
ส าเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เจ็ด (7) วัน รวมทั้งการอื่นที่คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริษัท
แจ้งรายชื่อไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดทุนภายในสิบส่ี (14) 
วัน 

5.6.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ด าเนินการ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
กฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรม และให้
ข้อมูลแก่กรรมการ 

5.7 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท และ 



 

 

 

คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

5.7.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการทุ กปี  โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท โดยค า แน ะน า ขอ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องน าเสนอค่าตอบแทน
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยก าหนดเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

5.7.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบาย
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท  

5.8 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการคัดสรร
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญในทุกระดับอย่าง
เหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา
ที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท  

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบัตร โดยคณะกรรมการบริษัทจะน าผลที่ได้รับจาก
การประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป 

 
นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2 /2560  


