
 
  
                                                                                                                                              

1 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนกั

ถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการ

กํากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และให้ความเชื่อมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

สถาบนั ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกําหนด

นโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการสําคัญตามหลกัการกํากับดูแลกิจการในหมวด

ต่างๆ ดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสถาบนั ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อกําหนดทิศ

ทางการดําเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นเลือกเข้ามาทําหน้าที่ หรือตดัสินใจเร่ืองที่

มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคญัสําหรับผู้ ถือหุ้นในการแสดง

ความคิดเห็น ซกัถาม และลงมติตดัสินใจดําเนินการหรือไม่ดําเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่

จะเข้าร่วมประชมุ มีเวลาเพยีงพอสําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

1.1 บริษัทต้องไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจํากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

อาทิ ผู้ ถือหุ้นต้องได้รับข้อมลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและข้อมลูประกอบการ

พิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั บริษัทต้องมีช่องทางที่

หลากหลาย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องอํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมี

ขนาดเพียงพอรองรับจํานวนผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวดัใกล้เคียง และไม่ไกล

เกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความ

ปลอดภยัและพร้อมรับมือกบัเหตฉุกุเฉิน 

1.3 บริษัทต้องไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจํากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น    

ผู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อ

สงสยั เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนอ และออก

เสียงลงมติในวาระการประชมุ  
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1.4 ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทได้ รวมทัง้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้

ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนําสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และจะเผยแพร่

หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้าดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

1.5 ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับ

เอกสารและคําแนะนําในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่น

หนงัสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกบั

ผู้ ถือหุ้นทกุประการ หรือผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและ

ลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่าน

อย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา 

1.6 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้

วิธีการและอปุกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ สามารถแสดงผลการ

ลงมติได้รวดเร็ว และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 

1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ หากไม่ติดภารกิจสําคญั เพื่อตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูทกุคนควรเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถามเช่นกนั 

1.8 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วนในสาระสําคัญ และจะนําส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่

รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

1.9 กรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบด้วย 

 

2. การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความ

เชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตไุม่

สะดวกประการใด ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี ้
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2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมลูหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษสําหรับผู้ ถือหุ้น

ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  

2.2 กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมี

สิทธิเท่ากบัหนึ่ง (1) เสียง 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้การขอเพิ่มวาระการประชมุหรือเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงาน

สํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้

ความช่วยเหลือ และให้คําแนะนําได้ 

 

3. บทบาทต่อผู้ มีสว่นได้เสีย (Role of Stakeholders) 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น กรรมการ 

ผู้ บริหาร พนักงาน เจ้าหนี ้ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึง

ตระหนกัถึงความสําคญัในการดแูลและคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดยในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ยงัได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผู้ มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า บริษัทที่บริษัท

หรือบริษัทย่อยถือหุ้น บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทัง้นี ้

บริษัทต้องจดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่อย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิด

ความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 

3.3 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนัธะสญัญาต่อผู้บริโภคในการพฒันาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และกําหนดราคาสินค้า/บริการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไม่กระทําการใดอนัเป็น

การเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทาง

การค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยต้องดําเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น

ที่ตัง้ 
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3.4 บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ข้อตกลง หรือสญัญาต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด กรณี

ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งเจรจากับคู่สญัญาเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาความเสียหาย

อย่างเป็นธรรม 

3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทําสญัญา

จ้าง มีการกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศกัยภาพเพื่อกระตุ้นให้บคุลากรบริษัท และบริษัท

ย่อยมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บคุลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการ

ทํางาน ได้รับการเอาใจใสด่แูลอย่างทัว่ถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตใุห้บคุลากรของบริษัท 

ต้องยติุการทํางานด้วยสาเหตใุดก็ตาม 

3.6 บริษัทต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนบัสนุน และสร้างประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผน

ชดเชยที่ดี หากมีอบุติัเหต ุและมีการวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ยืน 

3.7 คณะกรรมการบริษัท ควรดําเนินการประชาสมัพนัธ์สื่อถึงความตระหนกั และความเอาใจใสท่ี่มี

ต่อผู้ มีสว่นได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยํา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ มี

สว่นได้เสยีใช้ประกอบการตดัสินใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดําเนินงานซึ่งเป็น

ปัจจยัสําคญัในการสร้างความเชื่อมัน่แก่นกัลงทนุถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการดําเนินงาน และเป็นกลไก

ในการตรวจสอบการดําเนินงาน บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และ

พยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมลูตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่

ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของ

บริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามที่กําหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครัฐที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทควรจดัทําและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ ให้มีความ

ครบถ้วน อย่างสม่ําเสมอ รวดเร็ว และทนัสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลู

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกบัหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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4.2 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทําหน้าที่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินงาน และ

ผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เก่ียวข้อง 

และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ ขจดัความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนกั

ลงทุนสมัพนัธ์ทําหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบนั เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้

ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมูลการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วย

ช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้รายงานประจําปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน

การประชมุสามญัประจําปีเพื่อพิจารณาอนมุติั 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ

ดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

4.5 ในรายงานประจําปี คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัทํารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ

บริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการ

จดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานทางการบริหารที่

จําเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการ

ตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเร่ือง โดย

เปรียบเทียบกบัจํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองใน

แต่ละปี 

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้นเพื่อกํากับดแูลแนวทางดําเนินงานของบริษัท โดยต้อง

ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่าง
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ดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ โดยกําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง  ทัง้นีก้ารดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในการปฏิบติัหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการครอบคลมุถึงการแต่งตัง้ฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดําเนินธรุกิจ แต่งตัง้คณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้แต่งตัง้

เลขานกุารบริษัท รับผิดชอบการดําเนินการประชมุและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนีก้รรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด (แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ   

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการต้องวินิจฉยั แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

หน้าที่ตดัสินใจ หากการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าที่

การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองนัน้ ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสิน

เข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึง

เป็นเร่ืองที่ต้องคํานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและบริษัท ดงันัน้กรรมการ

บริษัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทําหน้าที่ตดัสินใจ 

5.2.1 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนําของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นําและ

สามารถควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

บริษัท มี ดงันี ้

(ก)  การกํากับ ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ

เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงค์และเปา้หมายหลกัของ

องค์กร  

(ข)  การดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม

องค์กร ที่มีจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  

(ค)  การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  และมีมาตรการที่ดแูลให้เร่ืองสําคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  



 
  
                                                                                                                                              

7 
 

(ง)  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคญักันอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้

กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

(จ)  การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5.2.2 กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าประชุมโดย

สม่ําเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

พร้อมทัง้รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเม่ือได้รับการแต่งตัง้ และเป็นประจําทกุ

ปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เก่ียวกับคณุสมบติั และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถ

ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน และดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมี

ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกัน นอกจากนี ้ยงัต้องสามารถให้ความคิดเห็น

ในการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ  

5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของ

บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด 

ตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบติัที่ดี สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยมีการแต่งตัง้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) และ

เลขานกุารของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการชดุย่อย (ไม่เกินกว่าจํานวนรวมที่

ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น) 

5.3.1 พิจารณาอนุมติัการดําเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบงัคบัของ

แต่ละบริษัท โดยครอบคลมุถึงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(ก) วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยทุธ์  

(ข) แผนธุรกิจประจําปี 

(ค) งบประมาณประจําปี 

(ง) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาสและงบการเงินประจําปี 
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(จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่

สําคญัในองค์กร  

(ช) การได้มา การก่อตัง้ การจําหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญ

หรือธุรกิจใดของบริษัท  

(ซ) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

บคุคลอ่ืนดําเนินการ 

5.3.2  พิจารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชดุย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้โดย

กฎหมาย  หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึ่งรวมถึงการ

ดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) กําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสําหรับ

บริษัทและบริษัทย่อย  รวมทัง้พิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ

ดําเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกํากับควบคุมดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ

ให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน

ดังกล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดย

คํานึงถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

(ข) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(ค) วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่า

มีการดําเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั มติของที่ประชมุคณะกรรมการ 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริตและระมดัระวงั 

(ง) วางโครงสร้างและกําหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบ

การบริหารความเสี่ยง  การกํากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่

เหมาะสม 

(จ) ติดตามและประเมินผลการทําหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์   ภายใต้งบประมาณซึ่งไ ด้ รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(ฉ) ดแูลให้มีการจดัทําบญัชี และการเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึง

การเปิดเผยข้อมลูที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนทัว่ไป  

(ช) ตรวจตราและดําเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ

ปฏิบัติตามจริยธรรมที่กําหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดนโยบายของ

บริษัทและบริษัทย่อยด้านกํากบัดแูลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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(ซ) มีอํานาจในการแต่งตัง้บคุคลเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของ

บริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกําหนด

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้

ไว้อย่างชดัเจน ซึง่รวมถึงการกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดลุยพินิจที่ชดัเจนให้

การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเร่ืองสําคัญต้องได้รับ

ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

(ฌ)  กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท อนมุติั

การนํานโยบาย           แนวทางการปฏิบติั และ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบติั

เพื่อการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั           ไปปฏิบติัอย่างถกูต้องและทัว่ทัง้

องค์กร 

(ญ) กํากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขัน้ตอนในการ

ปฏิบติัเพื่อต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั จดัให้มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกั

และให้ความสําคญักับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนัในทุก ๆ รูปแบบ ใน

ทกุ ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

(ฎ) กําหนดให้บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ เพื่อคํานึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้

คณะกรรมการกําหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดี และ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ มีสว่นได้เสีย นําไปปฏิบติั 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะ

ไม่มี ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับ

ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้  

5.4 การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ ดงันี ้

5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ก) องค์ประกอบ 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคณุสมบติั   

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน 

แต่ไม่เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็น  

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่

เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของ

บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

(2) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ

เชิญให้ฝ่ายจัดการผู้ บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้

ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องหรือจําเป็น 

(4) สามารถว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้

ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณีจําเป็นอย่างยิ่ง 

(5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบ

บญัชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้ราย

ไตรมาสและประจําปี 

(6) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจ

เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและ

เป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ

การควบคมุภายในที่สําคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบ

ทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงาน

ภายใน 
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(7) สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(8) เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่

ยอมรับโดยทัว่ไป  

(10) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

(11) สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติั

ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และการ

ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

(12) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 

(13) รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการ

บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

(14) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุ 

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จาก การปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ไ ด้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(15)  ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(16) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน 

ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

(17) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

(18) ปฏิบติังานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

(ก)  องค์ประกอบและคณุสมบติั 

(1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตัง้จาก คณะกรรมการ

บริษัท มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่าง น้อย 1 คน จะต้องเป็น

กรรมการอิสระ     

(2)  คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และเป็น

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

(ข)  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี มีขอบเขตอํานาจ หน้าที่  และความ

รับผิดชอบ ดงันี ้

(1) พิจารณา กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบติัในเร่ืองกํากบัดแูลกิจการที่ดี และ

ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึง

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอยา่งสม่ําเสมอ 
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(2) กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ

พนกังานให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุต่างๆ 

(4) ให้คําแนะนําเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบติัด้านการกํากับดแูล

กิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การดําเนินตามนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และการดําเนินงานที่

สํ า คัญ  ทั ง้ ใ น ด้ า น ก า รบ ริหา ร งา น ที่ ยั่ งยื น  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบต่อ

สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

5.4.3 คณะกรรมสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

(ก) องค์ประกอบและคณุสมบติั 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้จาก 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนอย่างน้อ 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน 

เป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคน

หนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    

(1)  พิ จารณานํ า เสน อโครงส ร้ าง  อง ค์ประกอบ  และคุณสมบั ติของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

(2) พิจารณากําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง

กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและการ

ดําเนินกิจการขององค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความ

ชํานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี 

(3) ดําเนินการสรรหากรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อย เม่ือถึงวาระที่

จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร

หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการ

เสนอชื่อจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณา

จากบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอ

ชื่อบคุคลที่เหมาะสม เป็นต้น 

(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนมุติัแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งหรือพิจารณาเสนอบรรจชุื่อในหนงัสือนดั

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ (แล้วแต่

กรณี) 



 
  
                                                                                                                                              

14 
 

(5) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท      

(6) พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความ

เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนด

หลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น

ธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

(7) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา 

ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยคํานึงถึงแนว

ปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ

ของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

ของกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ 

(8) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(9) กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สว่นของกรรมการและกรรมการชดุย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

(10) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขาย

หลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบติัหน้าที่

เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษา

บคุลากรที่มีคณุภาพได้อย่างแท้จริง  

(11) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

(12) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีอํานาจหน้าที่จะขอ 

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นจําเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

ของบริษัท 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่อง กับ

การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
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5.4.4 คณะกรรมการจดัการ 

(ก) องค์ประกอบ 

(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ

จดัการจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามจํานวนที่เห็นว่าเหมาะสม 

และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคณุสมบติัตามที่

กําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการจดัการ 

 (2)  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซึ่งจะเป็น

ประธานในที่ประชมุของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

(1) พิจารณา และกําหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คําแนะนํา

เก่ียวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจดัการ แผนการดําเนินงานประจําปี 

และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(2) ดําเนินการจดัการให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด

ไว้ 

(3) ตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(4) ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเก่ียวกับเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ตรวจสอบ และอนุมติัธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน หรือการขาย

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน

และการคลงั การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมัติที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณากําหนดไว้ หรือตามคู่มืออํานาจ (Line of Authority) ของ

บริษัท 

(6) พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสี่ยง และระบบการควบคมุความ

เสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกํากับดูแลให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติ

ห น้าที่ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบ ริห ารความเสี่ ยง  รวมถึ ง

คณะกรรมการจัดการจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนทําให้ไม่สามารถบรรลผุลประกอบการตาม

เปา้หมายที่กําหนดไว้ 
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(7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอํานาจให้ผู้ บริหาร หรือพนักงาน 

ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการ

จัดการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการจัดการจะต้องไม่กระทํา

การหรืออนมุติัรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบัตน อาจ

มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทัง้นี ้การอนุมัติรายการดังกล่าว ต้อง

สอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

บริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่ มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือ

คําแนะนํา ตามความจําเป็น 

(9) ดําเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนกังานเข้าประชมุคณะกรรมการจดัการ หรือ

ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการ

จดัการ 

(10) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการ 

ดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม่ําเสมอ 

ทัง้นี ้รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดที่จําเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ 

(11) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ มีอํานาจพิจารณาและ

อนุมัติให้บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้

จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเข้าทํานิติกรรมสญัญา ภายใต้ขอบเขตอํานาจ

การอนมุติัที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

(12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิด

บญัชี การขอสินเชื่อ 

(13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้โดยเป็นการ

เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจดัการจะนําผลที่ได้รับจากการประเมินผล

ดงักลา่วมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบติังานของตนต่อไป 

 (14) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและหรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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                          5.4.5 คณะกรรมการการลงทนุ 

 (ก)     องค์ประกอบ 

 (1)   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ประธานและกรรมการการ

ลงทนุ 

 (2) คณะกรรมการการลงทุน มีองค์ประกอบอย่างน้อยจํานวน 5 คน แต่ไม่

เกิน 7 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการอิสระ  

 (3)   คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยกรรมการซึ่ง มีความรู้

ความสามารถด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์และการเงิน การลงทุน การ

บริหารความเสี่ยง หรือความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการการ

ลงทุน ที่ ดํารงโดยตําแหน่งของผู้ บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  สําหรับ

กรรมการการลงทนุ ท่านอ่ืน ให้แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ 

(1)  เสนอแนะทิศทางยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจและการลงทนุของบริษัท 

(2) พิจารณากลัน่กรองโครงการและโอกาสการลงทนุต่าง ๆ รวมถึงการขยาย

ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อน

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุติั  

(3) พิจารณากลัน่กรองการจดัตัง้กิจการใหม่ / เลิกกิจการ / ควบกิจการ / โอน

กิจการ / การร่วมทุน ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนมุติั 

(4) ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนทัง้

ทางด้านการเงิน ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(5) กํากบัดแูลการลงทนุ การบริหารเงินลงทนุ ให้เป็นไปตามแผนการลงทนุ  

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ และอ่ืน ๆ เช่น ตราสารหนี ้

พนัธบตัรรัฐบาล  

(7) กํากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวกบัธุรกรรมการลงทนุ 

(8) ติดตาม ประเมินผลโครงการการลงทุนที่ได้ดําเนินการ และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ 
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5.4.5 คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ก) องค์ประกอบ 

(1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจดัการ จํานวน

ไม่น้อยกว่า 3 คน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการ

บริษัทย่อย ทัง้นีต้้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการจดัการ 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตัง้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็น

ประธานคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) จดัทํานโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พิจารณา 

ในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลมุถึงความเสี่ยง

หลัก เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความ

เสี่ยงด้านปฎิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 

เป็นต้น 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ

ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม  

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง 

โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฎิบัติตามนโยบายที่

กําหนด 

(4) ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

คอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ 

(5) พิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของบริษัทที่อยู่ในอํานาจการ

พิจารณาอนมุติัของคณะกรรมการจดัการ 

(6) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ

จัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการ

กําหนดไว้ 

(7)  สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบ ริหารความเสี่ ยง เ ม่ือ มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญและนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

จดัการ 
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5.5 การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมลู 

กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสํานกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และเลขานกุารบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการ

ประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมลูการ

ประชมุเพื่อนําไปศกึษาลว่งหน้าพอสมควร 

5.5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดําเนินงานของ

บริษัท อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัท มีการกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้า โดยมีการประชมุไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความ

พร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชมุ ทัง้นี ้กรรมการต้องมาประชมุ

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

5.5.2 กรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึง

จะเป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้การขาดการประชมุมากกว่าสาม (3) ครัง้ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุ

อันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทัง้นี  ้หาก

กรรมการมีความจําเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธาน

กรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ

ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรพิจารณา

คําขอของกรรมการที่จะบรรจเุร่ืองอ่ืนที่สําคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้

ต่อไป 

5.5.4 ประธานกรรมการบริษัท ต้องมัน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ

ให้แก่ผู้บริหารในการนําเสนอข้อมูล และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะ

อภิปรายในประเด็นที่สําคญั 

5.5.5 ประธานกรรมการบริษัท ควรมีมาตรการที่ชดัเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมลูที่เก่ียวข้อง

ล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเร่ือง

ต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นการเรียกประชมุเร่งด่วน 

5.5.6 คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมลู คําปรึกษา และบริการต่างๆ เก่ียวกับ

การดําเนินงานของบริษัท จากผู้ บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้

ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระ
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จากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจําเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทัง้หมด 

5.5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด

จะต้องงด ออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนัน้ หรือออกจากห้องประชมุ 

5.5.8 การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชดัเจนทัง้ผลการประชุม 

และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง 

5.6 แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ

เข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที่สําคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม การสรรหาประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทัง้จากภายในและ

ภายนอกบริษัท  

5.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

บริษัทจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยเป็น

การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎบัตร โดย

คณะกรรมการบริษัทจะนําผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของตนต่อไป 

5.8        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท   ทัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนนอก

กลุม่บริษัท จะต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าดํารงตําแหน่ง โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ และการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

จะต้องไม่เกิน 3 บริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานต่างๆ ของบริษัท 

และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทัง้รักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ โดยอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

5.8.1 รับผิดชอบ ดแูล บริหาร การดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัท 

รวมถึงการกํากับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
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เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่

ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.8.2 จดัทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัทํางบประมาณที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อขออนมุติัและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่

ได้รับอนมุติัดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.8.3 กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 

และการเลิกจ้างพนกังาน รวมถึงกําหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และ

สวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงานและผู้อยู่ภายใต้บังคับบญัชาทัง้หมดที่มีตําแหน่งต่ํา

กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอํานาจและหน้าที่ที่ตนได้รับ

มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

5.8.4 ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกบันโยบายและสภาพตลาด 

5.8.5 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง 

การควบคมุภายในงานด้านปฏิบติัการและสนบัสนนุต่างๆ และงานทรัพยากร 

5.8.6 เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและ

หน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนๆ 

5.8.7 ดแูลติดต่อกบัสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์

ที่ดีของบริษัท 

5.8.8 ดแูลให้มีการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

5.8.9 มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง่ และข้อบงัคบัที่เก่ียวกบัการ

ทํางานของบริษัท เช่น การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง  

5.8.10 พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเข้าทํานิติกรรมสญัญา และ/หรือการดําเนินการ

ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของทางบริษัท 

ทัง้นี ้ภายใต้วงเงินที่อนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอํานาจอนมุติัของบริษัท 

5.8.11 มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.8.12 รับผิดชอบ ดแูล บริหาร การดําเนินงาน รวมถึงกํากับดแูลนโยบายรวมของบริษัทย่อย 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 

เปา้หมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทย่อย 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอํานาจในการบริหารจดัการบริษัท ให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลกัการและขอบเขตอํานาจ  ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่และมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

(ข) เป็นผู้ มีอํานาจในการบังคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ และดําเนินการ ตลอดจนเข้า

ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารคําสัง่ หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อ

กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบคุคลอ่ืน ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการ

ใดๆ ที่จําเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลลุว่ง 

(ค) ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว

ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจดงักล่าว และ/

หรือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ที่คณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือบริษัท กําหนดไว้ 

ทัง้นี ้การใช้อํานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ 

หากประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท  

 

5.9 เลขานกุารบริษัท 

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นไปอย่างราบร่ืนและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

5.9.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท โดยคําแนะนําของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทําหน้าที่จัดเก็บ

เอกสารรายงานการประชุม จัดเก็บและส่งสําเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน เจ็ด (7) วัน รวมทัง้การอ่ืนที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือมีการแต่งตัง้แล้ว ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้ง

รายชื่อไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุภายในสิบสี่ (14) วนั 

5.9.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดําเนินการ ประสานงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น และให้คําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายที่คณะกรรมการ

บริษัท ควรรับทราบ รวมทัง้จดัอบรม และให้ข้อมลูแก่กรรมการ 
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6. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ กําหนด

ค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ กําหนดค่าตอบแทนให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

6.1 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้อง

นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกําหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

6.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเก่ียวกับนโยบายเร่ืองค่าตอบแทน

กรรมการ หลกัการและเหตผุล ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 

นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 21 ธนัวาคม 2564 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 

ครัง้ที่ 10/2564 


