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คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้
ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการก าหนดนโยบาย
สนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการในหมวดต่างๆ ดังนี้ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสถาบัน ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท าหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดง
ความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะ
เข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ 

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

1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมี
ขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกล
เกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความ
ปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
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1.3 บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
หุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย 
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติใน
วาระการประชุม  

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 ต้องเขา้ร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจส าคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน 

1.8 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญ และจะน าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท 

1.9 กรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก าหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลง  
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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. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

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

3.4 บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  กรณีไม่
สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็น
ธรรม 

3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการท าสัญญาจ้าง 
มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัท และบริษัทย่อยมี
แรงจูงใจในการท างาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มี
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท างาน 
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัท ต้องยุติ
การท างานด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

3.6 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดีหากมี
อุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน 

3.7 คณะกรรมการบริษัท ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ที่มีต่อ
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 
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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
กรรมการที่ไมเ่ปน็ผู้บริหารเพื่อท 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/หรือกรรมการเฉพา ะเรื่อง โดย
เปรียบเทียบกับจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน
แต่ละปี 
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4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

  คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของบริษัท โดยต้อง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี 
มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ โดยก าหนดให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง  ทั้งนี้การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการครอบคลุมถึงการแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบการด าเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5.1  องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ    ปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที่มาจากฝา่ยบริหารจ านวน 7 ท่าน กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททั้งคณะ อันจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี การด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระต้องไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น  

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

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

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน าของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น าและ
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
บริษัท มีดังนี้ 
o การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  

o การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

o การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  

o การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมี
การใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

o การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดย
สม่ าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง พร้อม
ทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร
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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 โดยมีการแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) และเลขานุการของ
บริษัท และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจ านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น) 

5.3.1 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของ
แต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
o วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์  
o แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณประจ าปี งบการเงินส าหรับงวดไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี 

o การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
o  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส าคัญใน
องค์กร  

o การได้มา การก่อตั้ง การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญหรือ
ธุรกิจใดของบริษัท  

o การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ านาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคล
อื่นด าเนินการ 

5.3.2 พิจารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดย
กฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
o ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส าหรับบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย และทิศทางการด าเนินงานที่ฝ่าย
บริหารเสนอ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
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พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

o สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
o วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง 

o วางโครงสร้างและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง  การก ากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

o ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้
บรรลุตามแผนกลยุทธ์  ภายใต้งบประมาณซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

o ดูแลให้มีการจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป  

o ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตาม
จริยธรรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งก าหนดนโยบายของบริษัทและบริษัท
ย่อยด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

o มีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนให้การออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องส าคัญต้องได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน  

o มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีอ านาจอนุมัติการท า
รายการระหว่างกัน  การท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง  

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่
มี ลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ผูร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
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บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้  

5.4 กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้  

5.4.1 ก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการให้กรรมการมี โดย
ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ
เปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

5.4.2 สรรหากรรมการ โดยน าเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การ
สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจาก
ผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบ
กรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสม เป็นต้น 

5.4.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบั ติ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

5.4.4 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อก าหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4.5 ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หาก
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

5.4.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะค านึงถึงผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ โดยพิจารณา
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เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

5.5.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี 
โดยคณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ต้องน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยก าหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

5.5.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผล ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีแนวทางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

5.6.1 คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้า โดยมีการประชุมไม่น้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5.6.2 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจ าเป็น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.6.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยพิจารณา
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับ
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่
ต้องพิจารณาเร่งด่วน 

5.6.4 ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการน าเสนอข้อมูล และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการบริษัท ที่
จะอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ 

5.6.5 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด
จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม 
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5.6.6 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม 
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง 

5.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น ดังนี้ 

5.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3  ท่านที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 
2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 
3. นายวิภูธา ตระกูลฮุน* กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยการเสนอ

แต่งตั้งจะพิจารณาบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้
ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ   พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วม
ประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น
หรือให้ค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นอย่างย่ิง 

5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
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6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

7) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

8) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  

10) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

11) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
13) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
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- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

14) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

15) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

16) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.7.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทมีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ 
2. นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
3. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
4. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
1) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตาม

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุง
นโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
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2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและพนักงานให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

4) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี และติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 

5) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และพนักงานให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 

5.7.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายวิภูธา ตระกูลฮุน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 

2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /   
กรรมการอิสระ 

3. นายวิรัช  นอบน้อมธรรม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
1) พิจารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
2) ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะและการด าเนินกิจการขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรู้
ความช านาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี 

3) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือ
เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคน
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 
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4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

5) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อก าหนด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

7) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

8) พิจารณาสรรหาประธาน เจ้ าหน้าที่บริหาร  ตามที่ ได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท      

9) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง 
ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบ
ผลส าเร็จ 

10) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทน
ตามผลการด าเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่
บริษัทต้องการ 

11) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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

13) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และ
สร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง  
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14) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

15) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่จะขอ ความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการ
ด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

16) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

5.7.4 คณะกรรมการจัดการ 

   บริษัทมีคณะกรรมการจัดการจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายทิพย์ ดาลาล 
ประธานกรรมการจัดการ / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม 
กรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน 

3. นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการจัดการ 
4. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการจัดการ 
5. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการจัดการ 
6. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการจัดการ 
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการ 

   ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
1) พิจารณาและก าหนดเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

ทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

2) ด าเนินการจัดการให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) ตรวจสอบผลการด า เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

4) ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
บริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 
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5) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขาย
สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการ
คลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดไว้  

6) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยง
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ก ากับดูแลให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการจัดการจะต้องรายงาน
คณะกรรมการบริษัทหากพบความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนท าให้ไม่สามารถ
บรรลุผลประกอบการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน ปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการจัดการ หรือผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระท าการหรืออนุมัติรายการใดๆ ที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย 
(ตามที่นิยามไ ว้ ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการ
ดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ  ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตาม
ความจ าเป็น 

9) ด าเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการจัดการ หรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ  

10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการด าเนินการ
ภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องอื่น
ใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติให้
บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 
เช่น การเข้าท านิติกรรมสัญญา ภายใต้ขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดไว้ 

12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี การ
ขอสินเชื่อ 
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13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบัตร โดย
คณะกรรมการจัดการจะน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป 

14) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.7.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายธนัท ตาตะยานนท์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ พิจารณา ในเรื่อง

ของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความ
เสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน 
ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

4) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการจัดการ เพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการก าหนดไว้ 

5) สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
น าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ 

5.8 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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1) รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวันของบริษัท รวมถึง
การก ากับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

3) ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และ
การเลิกจ้างพนักงาน รวมถึงก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ
ต่างๆ ส าหรับพนักงานและผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีต าแหน่งต่ ากว่าประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

4) ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพตลาด 

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน     งานด้านปฏิบัติการและสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 

6) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ 

7) ดูแลติดต่อกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัท 

8) ดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
9) มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท างาน

ของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง  
10) พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของทางบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้
วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท 

11) มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12) รับผิดชอบ ดูแล บริหารการด าเนินงาน รวมถึงก ากับดูแลนโยบายรวมของบริษัทย่อย เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริษัทย่อย 
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ทั้งนี้ การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 

5.9 เลขานุการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
- รายงานประจ าปี 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
4) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควร

รับทราบ 
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน 

และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 
6) ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

5.10 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ 
และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
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2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
- ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี
อยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

5.11 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณา
เบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสม
ด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต.ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
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หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท 

10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  
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3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี คนหนึ่งเปน็ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนอย่าง
น้อย  3 คน  โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ภายใต้ค าแนะน าของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารโดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และเพียงพอต่อ
การบริหารกิจการของบริษัท โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจัดการ  
 

องค์ประกอบและการสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจัดการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการจัดการจะแต่งตั้งอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นพิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้  
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ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดี มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว้ได้ เพื่อน าเสนอ
ชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถก ากับดูแลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตาม
มาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว
ก่อนที่บริษัทย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

 
นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม 
ครั้งที่ 1 /2562 
 
 
 


