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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยไดต้ระหนกั
ถึงบทบาท และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผูบ้ริหารในการสรา้งเสริมใหเ้กิดการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และใหค้วามเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
สถาบนั ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดว้ยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส จึงไดม้ีการก าหนด
นโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการส าคัญตามหลกัการก ากับดูแลกิจการในหมวด
ต่างๆ ดงันี ้

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สถาบนั ย่อมมีสิทธิในฐานะเจา้ของบริษัท มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการของบรษิัทผ่านคณะกรรมการบรษิัทที่ผูถื้อหุน้เลือกเขา้มาท าหนา้ที่ หรือตดัสินใจเรื่องที่
มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีส  าคญัส าหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดง
ความคิดเห็น ซกัถาม และลงมติตดัสินใจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบที่
จะเขา้รว่มประชมุ มีเวลาเพียงพอส าหรบัการพิจารณา และรบัทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1 บริษัทตอ้งไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษัท 
อาทิ ผูถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัขอ้มลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้และขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาอย่างครบถว้นเพียงพอ ผูถื้อหุน้ตอ้งมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุน้โดยไดร้บัล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั บริษัทตอ้งมีช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งอ านวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุน้ สถานที่จัดการประชุมมี
ขนาดเพียงพอรองรบัจ านวนผูถื้อหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเ้คียง และไม่ไกล
เกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการ มีการรักษาความ
ปลอดภยัและพรอ้มรบัมือกบัเหตฉุกุเฉิน 

1.3 บริษัทตอ้งไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้    
ผูถื้อหุน้ทุกคนย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามขอ้
สงสยั เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออก
เสียงลงมติในวาระการประชมุ  
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1.4 ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทได ้รวมทัง้เปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ให้
ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มกับการน าสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และจะเผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย 

1.5 ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุ และลงมติแทนผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บั
เอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ทั้งนี ้ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและยื่น
หนงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการในที่ประชุมแลว้ย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกบั
ผูถื้อหุน้ทกุประการ หรือผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและ
ลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัประวัติและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่าน
อย่างครบถว้น เหมาะสมในการพิจารณา 

1.6 ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรบัแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติตอ้งเลือกใช้
วิธีการและอปุกรณอ์อกเสียงที่โปรง่ใส สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการ
ลงมติไดร้วดเรว็ และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 

1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ตอ้งเข้าร่วม
ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ หากไม่ติดภารกิจส  าคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคิดเห็นของผู้
ถือหุน้ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูทกุคนควรเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

1.8 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกขอ้มูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญ และจะน าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงเผยแพร่
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

1.9 กรรมการบริษัท ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดใหร้ายงานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษิัท รบัทราบดว้ย 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความ
เชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแมผู้้ถือหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตไุม่
สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้
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2.1 คณะกรรมการบรษิัท ตอ้งรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ผูถื้อหุน้ทุกรายย่อมมีสิทธิรบัขอ้มลูหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษส าหรบัผูถื้อหุน้
ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่สง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  

2.2 ก าหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุน้มี
สิทธิเท่ากบัหนึ่ง (1) เสียง 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้การขอเพิ่มวาระการประชมุหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงาน
ส านักประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ตอ้งมีความพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ให้
ความช่วยเหลือ และใหค้ าแนะน าได ้

 
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเก่ียวขอ้งกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี ้ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึง
ตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลและค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ยงัไดค้ านึงถึงสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผูม้ีส่วนไดเ้สียออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ บริษัทที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยถือหุน้ บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี ้
บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่อย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิด
ความลบัหรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล 

3.3 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีพนัธะสญัญาต่อผูบ้รโิภคในการพฒันาสินคา้ และบรกิารใหด้ียิ่งขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดราคาสินคา้/บรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์โดยไม่กระท าการใดอนัเป็น
การเอาเปรียบผูบ้ริโภคภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทาง
การคา้ ในการปฏิบัติต่อคู่คา้ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม และตอ้งไม่เอาเปรียบคู่คา้ โดยถือเอาประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
ที่ตัง้ 
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3.4 บริษัทและบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้ตกลง หรือสญัญาต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหร้ีบแจง้เจรจากับคู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยียวยาความเสียหาย
อย่างเป็นธรรม 

3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการท าสญัญา
จา้ง มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศกัยภาพเพื่อกระตุน้ใหบ้คุลากรบรษิัท และบริษัท
ย่อยมีแรงจูงใจในการท างาน มีการฝึกอบรม และใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บคุลากร มีสิ่งแวดลอ้มในการท างานที่ดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวินยัในการ
ท างาน ไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตใุหบ้คุลากรของบริษัท 
ตอ้งยตุิการท างานดว้ยสาเหตใุดก็ตาม 

3.6 บริษัทตอ้งมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน และสรา้งประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผน
ชดเชยที่ดี หากมีอบุตัิเหต ุและมีการวางแผนแกไ้ขอย่างยั่งยืน 

3.7 คณะกรรมการบริษัท ควรด าเนินการประชาสมัพนัธส์ื่อถึงความตระหนกั และความเอาใจใสท่ี่มี
ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นย า และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง เพื่อใหผู้ม้ี
สว่นไดเ้สียใชป้ระกอบการตดัสินใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินงานซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสรา้งความเชื่อมั่นแก่นกัลงทนุถึงความซื่อสตัยส์จุรติในการด าเนินงาน และเป็นกลไก
ในการตรวจสอบการด าเนินงาน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และ
พยายามเพิ่มช่องทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้และทันเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของ
บรษิัท ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทควรจดัท าและปรบัปรุงขอ้มลูบนเว็บไซต ์ใหม้ีความ
ครบถว้น อย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว และทนัสถานการณ ์เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
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4.2 จัดใหม้ีหน่วยงานสื่อสารองคก์ร ท าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงาน และ
ผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เก่ียวขอ้ง 
และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ ขจดัความเขา้ใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนกั
ลงทุนสมัพนัธท์  าหนา้ที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบนั เจา้หนี ้นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผู้
ถือหุน้ของบริษัท ในการใหข้อ้มูลการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ดว้ย
ช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเรว็ และเขา้ถึงไดง้่าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใน
การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจได้
อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึกขอ้มลูทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรื อการ
ด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

4.5 ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษิัท ตอ้งจดัท ารายงานการประเมินฐานะ และแนวโนม้ของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เขา้ใจไดง้่าย รายงานอธิบายถึงความรบัผิดชอบของตนในการ
จดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการบรหิารที่
จ  าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการ
ตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย
เปรียบเทียบกบัจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน
แต่ละปี 

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัท ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้เพื่อก ากับดแูลแนวทางด าเนินงานของบริษัท โดยตอ้ง
ประกอบดว้ยผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษิัท ไดเ้ป็นอย่าง
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ดี มีความทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเต็มที่ โดยก าหนดใหก้รรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง  ทัง้นีก้ารด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
ใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการครอบคลมุถึงการแต่งตัง้ฝ่ายบรหิารเพื่อรบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจ แต่งตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเพื่อรบัผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมทัง้แต่งตัง้
เลขานกุารบรษิัท รบัผิดชอบการด าเนินการประชมุและการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

5.1 องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด แต่ตอ้งมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน นอกจากนีก้รรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า) จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการตอ้งวินิจฉยั แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจ
หนา้ที่ตดัสินใจ หากการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ที่
การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจใหต้ัดสิน
เขา้ขา้งตนเอง คนใกลช้ิด หรือเพื่อประโยชนข์องตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึง
เป็นเรื่องที่ตอ้งค านึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และบรษิัท ดงันัน้กรรมการ
บรษิัทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรท าหนา้ที่ตดัสินใจ 

5.2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทภายใตก้ารน าของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้  าและ
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บริษัทจึงควรจัดใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยบทบาทหนา้ที่ประธานกรรมการ
บรษิัท มี ดงันี ้
(ก)  การก ากับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว่้า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ

เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ
องคก์ร  

(ข)  การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรม
องคก์ร ที่มีจรยิธรรม และการก ากับดแูลกิจการที่ดี  

(ค)  การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
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(ง)  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิให้
กรรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

(จ)  การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5.2.2 กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชนข์องผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าประชุมโดย
สม ่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
พรอ้มทัง้รายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้ และเป็นประจ าทกุ
ปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เก่ียวกับคณุสมบตัิ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถ
ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน และดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท กับผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุม่เดียวกัน นอกจากนี ้ยงัตอ้งสามารถใหค้วามคิดเห็น
ในการประชมุไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

5.3 บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัท มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
บริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเคร่งครดั 
ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี ส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประโยชนต์่อบรษิัท และผูถื้อหุน้ โดยมีการแต่งตัง้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) และ
เลขานกุารของบรษิัท และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการชดุย่อย (ไม่เกินกว่าจ านวนรวมที่
ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้) 

5.3.1 พิจารณาอนุมตัิการด าเนินการของบรษิัทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้บงัคบัของ
แต่ละบรษิัท โดยครอบคลมุถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้
(ก) วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยทุธ ์ 
(ข) แผนธุรกิจประจ าปี 
(ค) งบประมาณประจ าปี 
(ง) งบการเงินส าหรบังวดไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
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(จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่

ส  าคญัในองคก์ร  
(ช) การไดม้า การก่อตัง้ การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคัญ

หรือธุรกิจใดของบรษิัท  
(ซ) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอ านาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้

บคุคลอื่นด าเนินการ 

5.3.2  พิจารณามอบอ านาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชดุย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไว้โดย
กฎหมาย  หนังสือบริคณหส์นธิ  ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้  ซึ่งรวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(ก) ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงินส าหรบั

บริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และก ากับควบคุมดแูลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศน ์พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน
ดังกล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย
ค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
(ค) วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบรษิัทย่อย เพื่อใหม้ั่นใจว่า

มีการด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุคณะกรรมการ 
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความสจุรติและระมดัระวงั 

(ง) วางโครงสรา้งและก าหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีระบบ
การบริหารความเสี่ยง  การก ากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

(จ) ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์  ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

(ฉ) ดแูลใหม้ีการจดัท าบญัชี และการเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มลูที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสาธารณชนทั่วไป  

(ช) ตรวจตราและด าเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดนโยบายของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยดา้นก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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(ซ) มีอ านาจในการแต่งตัง้บคุคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารของ
บริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย และมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใชด้ลุยพินิจที่ชดัเจนให้
การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องส าคัญตอ้งไดร้ับ
ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  มีการควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของบรษิัท และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน 
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(ฌ)  ก าหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติภายในบรษิัท อนมุตัิ
การน านโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบัติเพื่อ
การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ไปปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งและทั่วทัง้องคก์ร 

(ญ) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการ
ปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั จดัใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั
และใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัในทุก ๆ รูปแบบ ใน
ทกุ ๆ กิจกรรมของบรษิัทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(ฎ) ก าหนดใหบ้ริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการก าหนดบทบาทหนา้ที่และนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี และ
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้ีสว่นไดเ้สีย น าไปปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะ
ไม่มี ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือ
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บั
ประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ี่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้ 

5.4 การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส  าคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบรษิัท จึงใหม้ีการจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ ดงันี ้
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5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
(ก) องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่งมีคณุสมบตัิ   
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างนอ้ย 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์
ดา้นการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หนา้ที่บริษัทที่เหมาะสมเป็น  
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(1) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่

เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ของ
บรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท 

(2) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ
เชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ เก่ียวข้องมาให้
ความเห็น เขา้รว่มประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

(4) สามารถว่าจา้งที่ปรกึษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้
ความเห็นหรือใหค้ าปรกึษาในกรณีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

(5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้ราย
ไตรมาสและประจ าปี 

(6) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจ
เสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและ
เป็นสิ่งส  าคัญ พรอ้มทั้งน าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ
การควบคมุภายในที่ส  าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิัท โดยสอบ
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ทานร่วมกับผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงาน
ภายใน 

(7) สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(8) เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่
ยอมรบัโดยทั่วไป  

(10) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวใหม้ีความถูกตอ้ง
และครบถว้น ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

(11) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และการ
ด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

(12) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 

(13) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

(14) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุ 
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั
จาก การปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

(15)  ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของ
เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(16) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน 
ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงคใ์นการ
จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทกุปี 

(17) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

(18) ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
(ก)  องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 

(1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดร้บัการแต่งตัง้จาก คณะกรรมการ
บริษัท มีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยสมาชิกอย่าง นอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ     

(2)  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็น
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(ข)  หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบ ดงันี ้
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(1) พิจารณา ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบตัิในเรื่องก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ
ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึง
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายใหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

(2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ
พนกังานใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(3) จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุต่างๆ 

(4) ใหค้ าแนะน าเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดา้นการก ากับดแูล
กิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการด าเนินตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และการด าเนินงานที่
ส  าคัญ  ทั้ ง ในด้านการบริหาร งานที่ ยั่ งยื น  ความรับผิ ดชอบต่อ
สภาพแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5.4.3 คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ก) องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวนอย่างนอ้ 3 คน โดยสมาชิกอย่างนอ้ย 1 คน 
เป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคน
หนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
(1)  พิจารณาน า เสนอโครงสร้าง  องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของ

คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 
(2) พิจารณาก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและการ
ด าเนินกิจการขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรูค้วาม
ช านาญแต่ละดา้นที่ตอ้งการใหม้ี 

(3) ด าเนินการสรรหากรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อย เมื่อถึงวาระที่
จะตอ้งเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร
หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหด้ ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการ
เสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณา
จากบคุคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอ
ชื่อบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 
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(4) เสนอชื่อบุคคลที่ไดจ้ากการสรรหาใหค้ณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งหรือพิจารณาเสนอบรรจชุื่อในหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ (แลว้แต่
กรณี) 

(5) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท      

(6) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความ
เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบรษิัท และก าหนด
หลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหม้ีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้านของบรษิัทประสบผลส าเรจ็ 

(7) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยค านึงถึงแนว
ปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอ้ยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
ของบริษัท และความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ของกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารที่บรษิัทตอ้งการ 

(8) พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หน้าที่บริหาร ตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(9) ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายที่ไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
สว่นของกรรมการและกรรมการชดุย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษิัทน าเสนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

(10) พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขาย
หลักทรัพยใ์หม่ใหก้รรมการและพนักงาน โดยยึดหลักใหเ้กิดความเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่
เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรักษา
บคุลากรที่มีคณุภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

(11) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

(12) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่จะขอ 
ความเห็นที่ เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจ าเป็นด้วย
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ค่าใชจ้่ายของบรษิัท ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ
ของบรษิัท 

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่อง กับ
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

5.4.4 คณะกรรมการจดัการ 
(ก) องคป์ระกอบ 

(1) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ
จดัการจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิตามที่
ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการจดัการ 

 (2)  ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซึ่งจะเป็น
ประธานในที่ประชมุของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 
(1) พิจารณา และก าหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ใหค้ าแนะน า

เก่ียวกับทิศทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการจดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี 
และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(2) ด าเนินการจดัการใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นไปตาม
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้

(3) ตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

(4) ตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าเก่ียวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยแก่คณะกรรมการบรษิัท 

(5) ตรวจสอบ และอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน หรือการขาย
สินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรพัยากรบุคคล การเงิน
และการคลงั การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมัติที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก าหนดไว ้หรือตามคู่มืออ านาจ (Line of Authority) ของ
บรษิัท 

(6) พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสี่ยง และระบบการควบคมุความ
เสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
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ความเสี่ยงและก ากับดูแลใหค้ณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติ
หน้าที่ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง  รวมถึ ง
คณะกรรมการจัดการจะตอ้งรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรษิัทจนท าใหไ้ม่สามารถบรรลผุลประกอบการตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้

(7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนไดต้ามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการ
จัดการ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการจัดการจะตอ้งไม่กระท า
การหรืออนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบัตน อาจ
มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทและบรษิัทย่อย (ตามที่นิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ ทั้งนี ้การอนุมัติรายการดังกล่าว ตอ้ง
สอดคลอ้งกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือ
ค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

(9) ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ประชมุคณะกรรมการจดัการ หรือ
ใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
จดัการ 

(10) รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการ 
ด าเนินการภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้นี ้รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรที่จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทรบัทราบ 

(11) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ มีอ านาจพิจารณาและ
อนุมัติใหบ้ริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้
จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเขา้ท านิติกรรมสญัญา ภายใตข้อบเขตอ านาจ
การอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้

(12) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจดัการจะน าผลที่ไดร้บัจากการประเมินผล
ดงักลา่วมาพิจารณาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของตนต่อไป 
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 (13) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและหรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

                          5.4.5 คณะกรรมการการลงทนุ 
 (ก)     องคป์ระกอบ 

 (1)   คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ประธานและกรรมการการ

ลงทนุ 

 (2) คณะกรรมการการลงทุน มีองคป์ระกอบอย่างนอ้ยจ านวน 5 คน แต่ไม่

เกิน 7 คน โดยสมาชิกอย่างนอ้ย 2 คนเป็นกรรมการอิสระ  

 (3)   คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยกรรมการซึ่ งมีความรู ้

ความสามารถดา้นการบริหาร เศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน การลงทุน การ

บริหารความเสี่ยง หรือความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี ้กรรมการการ

ลงทุน ที่ด  ารงโดยต าแหน่งของผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  ส  าหรับ

กรรมการการลงทนุ ท่านอื่น ใหแ้ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท  

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ 

(1)  เสนอแนะทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจและการลงทนุของบรษิัท 

(2) พิจารณากลั่นกรองโครงการและโอกาสการลงทนุต่าง ๆ รวมถึงการขยาย

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อน

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

(3) พิจารณากลั่นกรองการจดัตัง้กิจการใหม่ / เลิกกิจการ / ควบกิจการ / โอน

กิจการ / การร่วมทุน ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 

(4) ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนทัง้

ทางดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(5) ก ากบัดแูลการลงทนุ การบรหิารเงินลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามแผนการลงทนุ  

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ และอื่น ๆ เช่น ตราสารหนี ้ 

พนัธบตัรรฐับาล  

(7) ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวกบัธุรกรรมการลงทนุ 
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(8) ติดตาม ประเมินผลโครงการการลงทุนที่ไดด้  าเนินการ และรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

5.4.5 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(ก) องคป์ระกอบ 

(1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจดัการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และ/หรือ บุคคลที่ไดร้ับการมอบหมายจากกรรมการ
บรษิัทย่อย ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการจดัการ 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตัง้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็น
ประธานคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(1) จดัท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พิจารณา 

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยง
หลัก เช่น ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความ
เสี่ยงดา้นปฎิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 
เป็นตน้ 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดับที่
เหมาะสม  

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฎิบัติตามนโยบายที่
ก าหนด 

(4) ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการ
คอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชั่น 

(5) พิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของบริษัทที่อยู่ในอ านาจการ
พิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการจดัการ 

(6) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
จัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการ
ก าหนดไว ้

(7)  สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง เมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญและน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
จดัการ 
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5.5 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการไดร้บัเอกสารขอ้มลู 

กรรมการบริษัททุกคนควรเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส านกัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และเลขานกุารบรษิัท เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการ
ประชุม กรรมการแต่ละท่านตอ้งไดร้บัทราบวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขอ้มลูการ
ประชมุเพื่อน าไปศกึษาลว่งหนา้พอสมควร 

5.5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกับการด าเนินงานของ
บริษัท อย่างเต็มที่และพรอ้มที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิัท มีการก าหนดตารางการประชมุลว่งหนา้ โดยมีการประชมุไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 
และตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อหนึ่งครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความ
พรอ้ม เตรียมเอกสารที่ใชใ้นการประชุม และเชิญประชมุ ทัง้นี ้กรรมการตอ้งมาประชมุ
อย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

5.5.2 กรรมการบริษัทตอ้งมาประชุมอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึง
จะเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้การขาดการประชมุมากกว่าสาม (3) ครัง้ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทั้งนี ้ หาก
กรรมการมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธาน
กรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5.5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ใหค้วามเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ
ปรกึษาหารือกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารควรพิจารณา
ค าขอของกรรมการที่จะบรรจเุรื่องอื่นที่ส  าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้
ต่อไป 

5.5.4 ประธานกรรมการบรษิัท ตอ้งมั่นใจว่าคณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ใหแ้ก่ผู้บริหารในการน าเสนอข้อมูล และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะ
อภิปรายในประเด็นที่ส  าคญั 

5.5.5 ประธานกรรมการบรษิัท ควรมีมาตรการที่ชดัเจนเพื่อใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
ล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกตอ้งในเรื่อง
ต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท เวน้แต่เป็นการเรียกประชมุเรง่ด่วน 

5.5.6 คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารขอ้มลู ค าปรึกษา และบริการต่างๆ เก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระ
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จากที่ปรึกษาภายนอกไดห้ากเห็นว่าจ าเป็น โดยบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด 

5.5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระการประชุมใด
จะตอ้งงด ออกเสียง งดใหค้วามเห็นในวาระนัน้ หรือออกจากหอ้งประชมุ 

5.5.8 การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งมีความชดัเจนทัง้ผลการประชุม 
และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใชอ้า้งอิง 

5.6 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ั่ นใจไดว่้า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ
เขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่ส  าคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม การสรรหาประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทัง้จากภายในและ
ภายนอกบรษิัท  

5.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

บรษิัทจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี โดยเป็น
การเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบัตร โดย
คณะกรรมการบริษัทจะน าผลที่ไดร้ับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานของตนต่อไป 

5.8        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

การแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท   ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายว่าหากประธานเจา้หน้าที่บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอก
กลุม่บรษิัท จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเขา้ด ารงต าแหน่ง โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคัญ และการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จะตอ้งไม่เกิน 3 บรษิัท 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจและหนา้ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานต่างๆ ของบริษัท 
และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้ับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย ์สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัท และผูถื้อหุน้อย่างดีที่สดุ โดยอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ใหร้วมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

5.8.1 รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
รวมถึงการก ากับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
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เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.8.2 จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใชใ้น
การประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อขออนมุตัิและมีหนา้ที่รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณที่
ไดร้บัอนมุตัิดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.8.3 ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 
และการเลิกจา้งพนกังาน รวมถึงก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และ
สวัสดิการต่างๆ ส  าหรบัพนักงานและผูอ้ยู่ภายใตบ้ังคับบญัชาทัง้หมดที่มีต าแหน่งต ่า
กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมายใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

5.8.4 ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่
สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

5.8.5 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง 
การควบคมุภายในงานดา้นปฏิบตัิการและสนบัสนนุต่างๆ และงานทรพัยากร 

5.8.6 เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ 

5.8.7 ดแูลติดต่อกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิชื่อเสียงและภาพพจน์
ที่ดีของบรษิัท 

5.8.8 ดแูลใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5.8.9 มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัที่เก่ียวกบัการ
ท างานของบรษิัท เช่น การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจา้ง  

5.8.10 พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของทางบริษัท 
ทัง้นี ้ภายใตว้งเงินที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท ตามตารางอ านาจอนมุตัิของบรษิัท 

5.8.11 มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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5.8.12 รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การด าเนินงาน รวมถึงก ากับดแูลนโยบายรวมของบริษัทย่อย 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 
เปา้หมายทางการเงินและงบประมาณของบรษิัทย่อย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดม้อบอ านาจในการบรหิารจดัการบริษัท ใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร โดยมีหลกัการและขอบเขตอ านาจ  ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่งและมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุประการ 

(ข) เป็นผูม้ีอ านาจในการบังคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ และด าเนินการ ตลอดจนเขา้
ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารค าสั่ง หนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ที่ใชต้ิดต่อ
กบัหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและบคุคลอื่น ตลอดจนใหม้ีอ านาจกระท าการ
ใดๆ ที่จ  าเป็นและตามสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

(ค) ใหม้ีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว
ใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว และ/
หรือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของ
บรษิัท และ/หรือบรษิัท ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้การใชอ้ านาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้
หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับรษิัท  
 

5.9 เลขานกุารบรษิัท 

เลขานุการบริษัท เป็นผูท้  าหนา้ที่ดูแลใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุน้
เป็นไปอย่างราบรื่นและโปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

5.9.1 คณะกรรมการบรษิัท ตอ้งแต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท โดยค าแนะน าของประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บ
เอกสารรายงานการประชุม จัดเก็บและส่งส  าเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน เจ็ด (7) วัน รวมทั้งการอื่นที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อมีการแต่งตัง้แลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทแจง้
รายชื่อไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุภายในสิบสี่ (14) วนั 
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5.9.2 เลขานุการบริษัท มีหนา้ที่ด  าเนินการ ประสานงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุน้ และใหค้ าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายที่คณะกรรมการ
บรษิัท ควรรบัทราบ รวมทัง้จดัอบรม และใหข้อ้มลูแก่กรรมการ 

6. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด
ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรษิัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัท 

6.1 ผู้ถือหุน้มีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย
คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้ง
น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาโดยก าหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

6.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตอ้งรายงานเก่ียวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการ หลกัการและเหตผุล ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 

 
นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 21 ธนัวาคม 2564 โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุ 
ครัง้ที่ 10/2564 


