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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี่ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี โดยไดต้ระหนกั

ถึงบทบาท และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะผูบ้ริหารในการสรา้งเสริมใหเ้กิดการ

กาํกับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และใหค้วามเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สถาบนั ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดว้ยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส จึงไดมี้การกาํหนด

นโยบายสนับสนุนการกาํกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการสาํคัญตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการในหมวด

ต่างๆ ดงันี ้

 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Right of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สถาบนั ย่อมมีสิทธิในฐานะเจา้ของบริษัท มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อกาํหนดทิศ

ทางการดาํเนินการของบรษัิทผ่านคณะกรรมการบรษัิทที่ผูถื้อหุน้เลือกเขา้มาทาํหนา้ที่ หรือตดัสินใจเรื่องที่

มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อบรษัิท การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีสาํคญัสาํหรบัผูถื้อหุน้ในการแสดง

ความคิดเห็น ซกัถาม และลงมติตดัสินใจดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบที่

จะเขา้รว่มประชมุ มีเวลาเพยีงพอสาํหรบัการพิจารณา และรบัทราบผลการลงมติ โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1 บริษัทตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจาํกัดสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษัท 

อาทิ ผูถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัขอ้มลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้และขอ้มลูประกอบการ

พิจารณาอย่างครบถว้นเพียงพอ ผูถื้อหุน้ตอ้งมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้โดยไดร้บัล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั บริษัทตอ้งมีช่องทางที่

หลากหลาย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งอาํนวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุน้ สถานที่จัดการประชุมมี

ขนาดเพียงพอรองรบัจาํนวนผูถื้อหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเ้คียง และไม่ไกล

เกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการ มีการรักษาความ

ปลอดภยัและพรอ้มรบัมือกบัเหตฉุกุเฉิน 

1.3 บริษัทตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจาํกัดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้    

ผูถื้อหุน้ทุกคนย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามขอ้

สงสยั เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออก

เสียงลงมติในวาระการประชมุ  
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1.4 ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทได ้รวมทัง้เปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวันประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ให้

ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มกับการนาํสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และจะเผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามลว่งหนา้ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

1.5 ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชมุ และลงมติแทนผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บั

เอกสารและคาํแนะนาํในการมอบฉันทะ ทั้งนี ้ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและยื่น

หนงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการในที่ประชุมแลว้ย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกบั

ผูถื้อหุน้ทกุประการ หรือผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและ

ลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัประวัติและขอ้มูลการทาํงานของกรรมการอิสระแต่ละท่าน

อย่างครบถว้น เหมาะสมในการพิจารณา 

1.6 ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสาํหรบัแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติตอ้งเลือกใช้

วิธีการและอปุกรณอ์อกเสียงที่โปรง่ใส สะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ สามารถแสดงผลการ

ลงมติไดร้วดเรว็ และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 

1.7 กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัท ตอ้งเข้าร่วม

ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ หากไม่ติดภารกิจสาํคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคิดเห็นของผู้

ถือหุน้ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูทกุคนควรเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถามเช่นกนั 

1.8 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะจัดทาํรายงานการประชุมที่บันทึกขอ้มูลอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาํคัญ และจะนาํส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท 

1.9 กรรมการบริษัท ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามกฎเกณฑข์อง

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกาํหนดใหร้ายงานการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษัิท รบัทราบดว้ย 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความ

เชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแมผู้ถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตไุม่

สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี ้
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2.1 คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 

ผูถื้อหุน้ทุกรายย่อมมีสิทธิรบัขอ้มลูหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษสาํหรบัผูถื้อหุน้

ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่สง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  

2.2 กาํหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่ง (1) หุน้มี

สิทธิเท่ากบัหนึ่ง (1) เสียง 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้การขอเพิ่มวาระการประชมุหรือเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยหน่วยงาน

สาํนักประธานเจา้หนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ตอ้งมีความพรอ้มในการรบัขอ้เสนอ ให้

ความช่วยเหลือ และใหค้าํแนะนาํได ้

 

3. บทบาทต่อผูมี้สว่นไดเ้สีย (Role of Stakeholders) 

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ย่อมเก่ียวขอ้งกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี ้ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก บริษัทจึง

ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดแูลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ โดยในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

ยงัไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

3.1 บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ บริษัทที่บริษัท

หรือบริษัทย่อยถือหุน้ บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี ้

บรษัิทตอ้งจดัใหมี้ช่องทางในการสื่อสารกบัผูมี้สว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่อย่างพอเพียง 

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิด

ความลบัหรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล 

3.3 บรษัิทและบรษัิทย่อย มีพนัธะสญัญาต่อผูบ้รโิภคในการพฒันาสินคา้ และบรกิารใหดี้ยิ่งขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และกาํหนดราคาสินคา้/บรกิารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์โดยไม่กระทาํการใดอนัเป็น

การเอาเปรียบผูบ้ริโภคภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทาง

การคา้ ในการปฏิบัติต่อคู่คา้ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งดาํเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม และตอ้งไม่เอาเปรียบคู่คา้ โดยถือเอาประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อย เป็น

ที่ตัง้ 
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3.4 บริษัทและบรษัิทย่อยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลง หรือสญัญาต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั กรณี

ไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหร้ีบแจง้เจรจากับคู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยียวยาความเสียหาย

อย่างเป็นธรรม 

3.5 บริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งคาํนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสญัญา

จา้ง มีการกาํหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศกัยภาพเพื่อกระตุน้ใหบ้คุลากรบรษัิท และบริษัท

ย่อยมีแรงจูงใจในการทาํงาน มีการฝึกอบรม และใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บคุลากร มีสิ่งแวดลอ้มในการทาํงานที่ดี มีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สรา้งวินยัในการ

ทาํงาน ไดร้บัการเอาใจใสด่แูลอย่างทั่วถึง และมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตใุหบ้คุลากรของบริษัท 

ตอ้งยติุการทาํงานดว้ยสาเหตใุดก็ตาม 

3.6 บริษัทตอ้งมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน และสรา้งประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผน

ชดเชยที่ดี หากมีอบุติัเหต ุและมีการวางแผนแกไ้ขอย่างยั่งยืน 

3.7 คณะกรรมการบริษัท ควรดาํเนินการประชาสมัพนัธส์ื่อถึงความตระหนกั และความเอาใจใสท่ี่มี

ต่อผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่สาํคัญอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นยาํ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง เพื่อใหผู้มี้

สว่นไดเ้สยีใชป้ระกอบการตดัสินใจ การเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดาํเนินงานซึ่งเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการสรา้งความเชื่อมั่นแก่นกัลงทนุถึงความซื่อสตัยส์จุรติในการดาํเนินงาน และเป็นกลไก

ในการตรวจสอบการดาํเนินงาน บริษัทจึงให้ความสาํคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และ

พยายามเพิ่มช่องทางในการใหข้อ้มลูตลอดเวลา 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่

ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้และทันเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บรษัิท ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามที่กาํหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของภาครฐัที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษัิท บริษัทควรจดัทาํและปรบัปรุงขอ้มลูบนเว็บไซต ์ใหมี้ความ

ครบถว้น อย่างสมํ่าเสมอ รวดเรว็ และทนัสถานการณ ์เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูถื้อหุน้สามารถหาขอ้มลู

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
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4.2 จัดใหมี้หน่วยงานสื่อสารองคก์ร ทาํหน้าที่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดาํเนินงาน และ

ผลงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน พนักงาน ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอ ขจดัความเขา้ใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนกั

ลงทุนสมัพนัธท์าํหนา้ที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบนั เจา้หนี ้นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผู้

ถือหุน้ของบริษัท ในการใหข้อ้มูลการดาํเนินงานและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ดว้ย

ช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเรว็ และเขา้ถึงไดง่้าย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใน

การประชมุสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนมุติั 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจได้

อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึกขอ้มลูทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะดาํรง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ

ดาํเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาํคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทาํหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

4.5 ในรายงานประจาํปี คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินฐานะ และแนวโนม้ของ

บริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปที่เขา้ใจไดง่้าย รายงานอธิบายถึงความรบัผิดชอบของตนในการ

จดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานทางการบรหิารที่

จาํเป็นเพื่อการวิเคราะหใ์นรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการ

ตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย

เปรียบเทียบกบัจาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน

แต่ละปี 

4.6 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 

4.7 เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอ่ืนที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร 

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

 คณะกรรมการบริษัท ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้เพื่อกาํกับดแูลแนวทางดาํเนินงานของบริษัท โดยตอ้ง

ประกอบดว้ยผูมี้ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษัิท ไดเ้ป็นอย่าง
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ดี มีความทุ่มเท และใหเ้วลาอย่างเต็มที่ โดยกาํหนดใหก้รรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง  ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

ใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่เพื่อประโยชนข์องบริษัท อย่างไรก็ดี ในการปฏิบติัหนา้ที่

ตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมถึงการแต่งตัง้ฝ่ายบริหารเพื่อรบัผิดชอบการดาํเนิน

ธุรกิจ แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรบัผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมาย และแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชีของบริษัท รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท รบัผิดชอบการดาํเนินการประชุมและการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

5.1 องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตามจาํนวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ตอ้งมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน นอกจากนีก้รรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า) จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรษัิท 

กรรมการตอ้งวินิจฉยั แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจ

หนา้ที่ตดัสินใจ หากการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทตกอยู่ภายใตภ้าวะกดดนัจากหนา้ที่

การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจใหต้ัดสิน

เขา้ขา้งตนเอง คนใกลช้ิด หรือเพื่อประโยชนข์องตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทจึง

เป็นเรื่องที่ตอ้งคาํนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และบรษัิท ดงันัน้กรรมการ

บรษัิทที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทาํหนา้ที่ตดัสินใจ 

5.2.1 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้าํและ

สามารถควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทจึงควรจัดใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยบทบาทหนา้ที่ประธานกรรมการ

บรษัิท มี ดงันี ้

(ก)  การกาํกับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว่้า การปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ

เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ

องคก์ร  

(ข)  การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรม

องคก์ร ที่มีจรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

(ค)  การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร  และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
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(ง)  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิให้

กรรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

(จ)  การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่

ไม่เป็นผูบ้รหิารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5.2.2 กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถ

แสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชนข์องผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าประชุมโดย

สมํ่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

พรอ้มทัง้รายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเม่ือไดร้บัการแต่งตัง้ และเป็นประจาํทกุ

ปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษัิท 

5.2.3 กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เก่ียวกับคณุสมบติั และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถ

ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน และดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท กับผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมี

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุม่เดียวกัน นอกจากนี ้ยงัตอ้งสามารถใหค้วามคิดเห็น

ในการประชมุไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

5.3 บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของ

บริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเคร่งครดั 

ตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี และขอ้พึงปฏิบติัที่ดี สาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อประโยชนต่์อบรษัิท และผูถื้อหุน้ โดยมีการแต่งตัง้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board  Committee) และ

เลขานกุารของบรษัิท และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการชดุย่อย (ไม่เกินกว่าจาํนวนรวมที่

ไดร้บัอนมุติัจากผูถื้อหุน้) 

5.3.1 พิจารณาอนุมติัการดาํเนินการของบรษัิทและบริษัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้บงัคบัของ

แต่ละบรษัิท โดยครอบคลมุถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(ก) วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยทุธ ์ 

(ข) แผนธุรกิจประจาํปี 

(ค) งบประมาณประจาํปี 

(ง) งบการเงินสาํหรบังวดไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
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(จ) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่

สาํคญัในองคก์ร  

(ช) การไดม้า การก่อตัง้ การจาํหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรพัยส์ินที่สาํคัญ

หรือธุรกิจใดของบรษัิท  

(ซ) การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับอาํนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้

บคุคลอ่ืนดาํเนินการ 

5.3.2  พิจารณามอบอาํนาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชดุย่อย 

5.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ไดก้ําหนดไว้โดย

กฎหมาย  หนังสือบริคณหส์นธิ  ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้  ซึ่งรวมถึงการ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) กาํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบาย  กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงินสาํหรบั

บริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ

ดาํเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกาํกับควบคุมดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศน ์พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน

ดังกล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

คาํนึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(ค) วางโครงสรา้งและกาํหนดกระบวนการของบริษัทและบรษัิทย่อย เพื่อใหม้ั่นใจว่า

มีการดาํเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุคณะกรรมการ 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความสจุรติและระมดัระวงั 

(ง) วางโครงสรา้งและกาํหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหมี้ระบบ

การบริหารความเสี่ยง  การกํากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่

เหมาะสม 

(จ) ติดตามและประเมินผลการทาํหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์  ภายใต้งบประมาณซึ่ งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

(ฉ) ดแูลใหมี้การจดัทาํบญัชี และการเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มลูที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสาธารณชนทั่วไป  

(ช) ตรวจตราและดาํเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยไดมี้การ

ปฏิบัติตามจริยธรรมที่กาํหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้กาํหนดนโยบายของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยดา้นกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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(ซ) มีอาํนาจในการแต่งตัง้บคุคลเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของ

บริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย และมีการกาํหนด

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้

ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชด้ลุยพินิจที่ชดัเจนให้

การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสาํคญัตอ้งไดร้ับ

ความเห็นจากคณะกรรมการบรษัิทก่อน  

(ฌ) มีการควบคุมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทาํรายการ

ต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน

ที่มีนยัสาํคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(ญ)  กาํหนดใหมี้การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติภายในบรษัิท อนมุติั

การนาํนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบัติเพื่อ

การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ไปปฏิบติัอย่างถกูตอ้งและทั่วทัง้องคก์ร 

(ฎ) กํากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการ

ปฏิบติัเพื่อต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั จดัใหมี้ระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้น

การทจุรติและคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั

และใหค้วามสาํคญักับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัในทกุ ๆ รูปแบบ ใน

ทกุ ๆ กิจกรรมของบรษัิทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(ฏ) กาํหนดใหบ้ริษัทมีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ เพื่อคํานึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้

คณะกรรมการกาํหนดบทบาทหนา้ที่และนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ดี และ

ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูมี้สว่นไดเ้สีย นาํไปปฏิบติั 

ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะ

ไม่มี ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที่ทาํใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บั

ประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ี่ที่

ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัไว ้ 
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5.4 การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดาํเนินงานที่สาํคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษัิท จึงใหมี้การจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ ดงันี ้

5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ก) องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่งมีคณุสมบติั   

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างนอ้ย 3 คน 

แต่ไม่เกิน 5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์

ดา้นการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถทาํหนา้ที่สอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจา้หนา้ที่บริษัทที่เหมาะสมเป็น  

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่

เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ของ

บรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท 

(2) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ

เชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ เก่ียวข้องมาให้

ความเห็น เขา้รว่มประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

(4) สามารถว่าจา้งที่ปรกึษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้

ความเห็นหรือใหค้าํปรกึษาในกรณีจาํเป็นอย่างยิ่ง 

(5) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ

บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทัง้ราย

ไตรมาสและประจาํปี 

(6) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และอาจ
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เสนอแนะใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาํเป็นและ

เป็นสิ่งสาํคัญ พรอ้มทั้งนาํข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ

การควบคมุภายในที่สาํคญัและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการบรษัิท โดยสอบ

ทานร่วมกับผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงาน

ภายใน 

(7) สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(8) เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(9) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่

ยอมรบัโดยทั่วไป  

(10) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวใหมี้ความถูกตอ้ง

และครบถว้น ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท 

(11) สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติั

ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และการ

ดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

(12) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 

(13) รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

(14) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บรษัิท 
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• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุ 

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั

จาก การปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

(15)  ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของ

เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(16) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน 

ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงคใ์นการ

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุปี 

(17) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ เพื่อนาํเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

(18) ปฏิบติังานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4.2 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาที่ยั่งยืน 

(ก)  องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

(1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่ งยืน ได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจาํนวนอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิก

อย่างนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

และการพฒันาที่ยั่งยืน 



 
  
                                                                                                                                              

13 

 

 (ข)  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ

พฒันาที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีขอบเขตอาํนาจ 

หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

(1) จัดทาํนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรณยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอรร์ปัชั่น นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และ

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครฐัและขององคก์รที่ทาํหนา้ที่กาํกับ

ดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรอ้ม

นาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

(2) กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบ

ธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และการวางแผน

พฒันาอย่างยั่งยืน 

(3) เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี แนวปฏิบติัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชัน และการจัดการความยั่งยืนต่อ

คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทั้งให้คาํปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และแนว

ปฏิบัติต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน และการ

จดัการความยั่งยืน 

(4) กาํกับดแูลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่ น 

นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้สอบทานและประเมินผลการปฏิบติั

ตามนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ดีและนโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน

ร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว 

(5) ทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรณยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจและขอ้พงึปฏิบติัในการทาํงาน นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปั

ชัน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและแนวปฏิบัติที่ เก่ียวข้องให้เป็น
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ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอา้งอิงกับข้อตกลงโลก

แห่ งสหประชาชาติ  (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบั ติสากล 

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทาํ

หน้าที่กํากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้

นาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาและอนมุติัการปรบัปรุง 

(6) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน นโยบาย

การพฒันาอย่างยั่งยืน และประเด็นที่สาํคญัเก่ียวกับการกาํกับดแูลกิจการ

ที่ดี การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม และการจดัการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ 

(7) กํา กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

คณะอนกุรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาท่ี

ยั่งยืน กาํหนดขึน้ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและการสนบัสนนุที่จาํเป็น 

(8) ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทาํงานต่างๆ ในการ

พิจารณาเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี การต่อตา้นการทจุรติ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และการจดัการความยั่งยืน และ

ใหค้าํแนะนาํตามความจาํเป็น  

(9) ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีการสื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับ

และผูท้ี่เก่ียวขอ้งตระหนกัและเขา้ใจถึงนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นกาํกับ

ดแูลกิจการที่ดี จรรณยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ

ทาํงาน นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั นโยบายการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

(10) จัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการรายบคุคล และคณะกรรมการชดุต่างๆ 

(11) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่

ยั่งยืนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อนาํเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 
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(12) ให้ความเห็น ชอบรายงาน การพัฒนาอย่ างยั่ งยื น  เพื่ อ เสน อต่อ

คณะกรรมการบรษัิทอนมุติั ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้

ดาํเนินการ 

5.4.3 คณะกรรมสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(ก) องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการบรษัิท มีจาํนวนอย่างนอ้ 3 คน โดยสมาชิกอย่างนอ้ย 1 คน 

เป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคน

หนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

(1)  พิจารณานาํเสนอโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคณุสมบติัที่หลากหลาย ทัง้

ในดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณข์องคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ  

(2) พิจารณากําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง

กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและการ

ดาํเนินกิจการขององค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรูค้วาม

ชาํนาญแต่ละดา้นที่ตอ้งการใหมี้ 

(3) ดาํเนินการสรรหากรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อย เม่ือถึงวาระที่

จะตอ้งเสนอชื่อกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร

หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ หรือเปิดรับการ

เสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณา

จากบคุคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอ

ชื่อบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 

(4) เสนอชื่อบุคคลที่ไดจ้ากการสรรหาใหค้ณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนมุติัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งหรือพิจารณาเสนอบรรจชุื่อในหนงัสือนดั

ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ (แลว้แต่

กรณี) 

(5) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท      
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(6) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความ

เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบรษัิท และกาํหนด

หลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมี้ความเป็น

ธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้านของบรษัิทประสบผลสาํเรจ็ 

(7) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจาํ 

ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยคาํนึงถึงแนว

ปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอ้ยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ

ของบริษัท และความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์

ของกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารที่บรษัิทตอ้งการ 

(8) พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หน้าที่บริหาร ตามที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(9) กําหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายที่ไดพ้ิจารณาไว ้และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

สว่นของกรรมการและกรรมการชดุย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษัิทนาํเสนอให้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั 

(10) พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขาย

หลักทรัพยใ์หม่ใหก้รรมการและพนักงาน โดยยึดหลักใหเ้กิดความเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ที่

เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรักษา

บคุลากรที่มีคณุภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

(11) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ เพื่อนาํเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

(12) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีอํานาจหน้าที่จะขอ 

ความเห็นที่ เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นจําเป็นด้วย

ค่าใชจ้่ายของบรษัิท ซึ่งการดาํเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

ของบรษัิท 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเนื่อง กับ

การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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5.4.4 คณะกรรมการจดัการ 

(ก) องคป์ระกอบ 

(1) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ

จดัการจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทตามจาํนวนที่เห็นว่าเหมาะสม 

และเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบติัตามที่

กาํหนดในกฎบตัรคณะกรรมการจดัการ 

 (2)  ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการจดัการ ซึ่งจะเป็น

ประธานในที่ประชมุของคณะกรรมการจดัการทกุคราว 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

(1) พิจารณา และกาํหนดเป้าหมาย ของบริษัทและบริษัทย่อย ใหค้าํแนะนาํ

เก่ียวกับทิศทางกลยุทธ ์โครงสรา้งการจดัการ แผนการดาํเนินงานประจาํปี 

และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(2) ดาํเนินการจดัการใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อยเป็นไปตาม

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่กาํหนด

ไว ้

(3) ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

(4) ตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยแก่คณะกรรมการบรษัิท 

(5) ตรวจสอบ และอนุมติัธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน หรือการขาย

สินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย การจัดการทรพัยากรบุคคล การเงิน

และการคลงั การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตข้อบเขตอาํนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณากาํหนดไว ้หรือตามคู่มืออาํนาจ (Line of Authority) ของ

บรษัิท 

(6) พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเสี่ยง และระบบการควบคมุความ

เสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกาํกับดูแลใหค้ณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติ

หน้าที่ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ ยง  รวมถึ ง

คณะกรรมการจัดการจะตอ้งรายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรษัิทจนทาํใหไ้ม่สามารถบรรลผุลประกอบการตาม

เปา้หมายที่กาํหนดไว ้
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(7) คณะกรรมการจัดการสามารถมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน 

ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนไดต้ามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการ

จัดการ หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการจัดการจะตอ้งไม่กระทาํ

การหรืออนมุติัรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบัตน อาจ

มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทและบรษัิทย่อย (ตามที่นิยามไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ ทั้งนี ้การอนุมัติรายการดังกล่าว ตอ้ง

สอดคลอ้งกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กาํหนดโดยคณะกรรมการ

บรษัิท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่ มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือ

คาํแนะนาํ ตามความจาํเป็น 

(9) ดาํเนินการใหผู้บ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ประชมุคณะกรรมการจดัการ หรือ

ใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการ

จดัการ 

(10) รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการจัดการ 

ดาํเนินการภายใตอ้าํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างสมํ่าเสมอ 

ทัง้นี ้รวมถึงเรื่องอ่ืนใดที่จาํเป็นและสมควรที่จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทรบัทราบ 

(11) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ มีอาํนาจพิจารณาและ

อนุมัติใหบ้ริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการใช้

จ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การเขา้ทาํนิติกรรมสญัญา ภายใตข้อบเขตอาํนาจ

การอนมุติัที่คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไว ้

(12) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้โดยเป็นการ

เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในกฎบัตร โดยคณะกรรมการจดัการจะนาํผลที่ไดร้บัจากการประเมินผล

ดงักลา่วมาพิจารณาปรบัปรุงการปฏบิติังานของตนต่อไป 

 (13) ดาํเนินการอ่ืนใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและหรือ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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5.4.5 คณะกรรมการการลงทนุ 

 (ก)     องคป์ระกอบ 

 (1)   คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ประธานและกรรมการการ

ลงทนุ 

 (2) คณะกรรมการการลงทุน มีองคป์ระกอบอย่างนอ้ยจาํนวน 5 คน แต่ไม่

เกิน 7 คน โดยสมาชิกอย่างนอ้ย 2 คนเป็นกรรมการอิสระ  

 (3)   คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปด้วยกรรมการซึ่ ง มีความรู ้

ความสามารถดา้นการบริหาร เศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน การลงทุน การ

บริหารความเสี่ยง หรือความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี ้กรรมการการ

ลงทุน ที่ด ํารงโดยตําแหน่งของผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1) ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  สาํหรับ

กรรมการการลงทนุ ท่านอ่ืน ใหแ้ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท  

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ 

(1)  เสนอแนะทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจและการลงทนุของบรษัิท 

(2) พิจารณากลั่นกรองโครงการและโอกาสการลงทนุต่าง ๆ รวมถึงการขยาย

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อน

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุติั  

(3) พิจารณากลั่นกรองการจดัตัง้กิจการใหม่ / เลิกกิจการ / ควบกิจการ / โอน

กิจการ / การร่วมทุน ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนมุติั 

(4) ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนทัง้

ทางดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(5) กาํกบัดแูลการลงทนุ การบรหิารเงินลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามแผนการลงทนุ  

(6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ และอ่ืน ๆ เช่น ตราสารหนี ้ 

พนัธบตัรรฐับาล  

(7) กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวกบัธุรกรรมการลงทนุ 

(8) ติดตาม ประเมินผลโครงการการลงทุนที่ไดด้าํเนินการ และรายงานให้

คณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมํ่าเสมอ 
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5.4.5 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(ก) องคป์ระกอบ 

(1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจดัการ จาํนวน

ไม่น้อยกว่า 3 คน และ/หรือ บุคคลที่ไดร้ับการมอบหมายจากกรรมการ

บรษัิทย่อย ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการจดัการ 

(2) คณะกรรมการจัดการแต่งตัง้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็น

ประธานคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(1) จดัทาํนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการจดัการ พิจารณา 

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลมุถึงความเสี่ยง

หลัก เช่น ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความ

เสี่ยงดา้นปฎิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 

เป็นตน้ 

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ

ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดับที่

เหมาะสม  

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง 

โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฎิบัติตามนโยบายที่

กาํหนด 

(4) ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดาํเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการ

คอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชั่น 

(5) พิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของบริษัทที่อยู่ในอาํนาจการ

พิจารณาอนมุติัของคณะกรรมการจดัการ 

(6) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ

จัดการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการจัดการ

กาํหนดไว ้

(7) มีอาํนาจในการมอบหมายหน้าที่ใหผู้้บริหาร หรือ พนักงาน ปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนไดต้ามเห็นสมควร 

(8) มีอาํนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอ่ืนๆ 

ตามที่คณะอนกุรรมบรหิารความเสี่ยงเห็นสมควรตามดลุยพินิจ 
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(9)  สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง เ ม่ือ มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญและนาํเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

จดัการ 

5.5 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการไดร้บัเอกสารขอ้มลู 

กรรมการบริษัททุกคนควรเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสาํนกัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

และเลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัเตรยีมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการ

ประชุม กรรมการแต่ละท่านตอ้งไดร้บัทราบวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขอ้มลูการ

ประชมุเพื่อนาํไปศกึษาลว่งหนา้พอสมควร 

5.5.1 คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และใหค้วามสนใจกับการดาํเนินงานของ

บริษัท อย่างเต็มที่และพรอ้มที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ

บรษัิท มีการกาํหนดตารางการประชมุลว่งหนา้ โดยมีการประชมุไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

และตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อหนึ่งครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจาํเป็นและเหมาะสม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความ

พรอ้ม เตรียมเอกสารที่ใชใ้นการประชุม และเชิญประชมุ ทัง้นี ้กรรมการตอ้งมาประชมุ

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และขณะที่

กรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด  

5.5.2 กรรมการบริษัทตอ้งมาประชุมอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึง

จะเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้การขาดการประชมุมากกว่าสาม (3) ครัง้ติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุ

อันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทั้งนี ้ หาก

กรรมการมีความจําเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธาน

กรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5.5.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ใหค้วามเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ

ปรกึษาหารือกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารควรพิจารณา

คาํขอของกรรมการที่จะบรรจเุรื่องอ่ืนที่สาํคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้

ต่อไป 

5.5.4 ประธานกรรมการบรษัิท ตอ้งมั่นใจว่าคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ

ใหแ้ก่ผู้บริหารในการนาํเสนอข้อมูล และเพียงพอสาํหรับคณะกรรมการบริษัท ที่จะ

อภิปรายในประเด็นที่สาํคญั 
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5.5.5 ประธานกรรมการบรษัิท ควรมีมาตรการที่ชดัเจนเพื่อใหก้รรมการไดร้บัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง

ล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกตอ้งในเรื่อง

ต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นการเรียกประชมุเรง่ด่วน 

5.5.6 คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารขอ้มลู คาํปรึกษา และบริการต่างๆ เก่ียวกับ

การดําเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้

ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระ

จากที่ปรึกษาภายนอกไดห้ากเห็นว่าจาํเป็น โดยบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ทัง้หมด 

5.5.7 กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระการประชุมใด

จะตอ้งงด ออกเสียง งดใหค้วามเห็นในวาระนัน้ หรือออกจากหอ้งประชมุ 

5.5.8 การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งมีความชดัเจนทัง้ผลการประชุม 

และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใชอ้า้งอิง 

5.6 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ตอ้งดาํเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว่้า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ

เขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานบรหิารที่สาํคญัในทกุระดบัอยา่งเหมาะสม การสรรหาประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทัง้จากภายในและ

ภายนอกบรษัิท  

5.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

บรษัิทจะดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี โดยเป็น

การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎบัตร โดย

คณะกรรมการบริษัทจะนาํผลที่ไดร้ับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของตนต่อไป 

5.8        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

การแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษัท   ทัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายว่าหากประธานเจา้หน้าที่บริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนนอก

กลุม่บรษัิท จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่ง โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษัทเป็นสาํคัญ และการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

จะตอ้งไม่เกิน 5 บรษัิท  
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ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอาํนาจและหนา้ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานต่างๆ ของบริษัท 

และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้ับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย ์สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษา

ผลประโยชนข์องบรษัิท และผูถื้อหุน้อย่างดีที่สดุ โดยอาํนาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ใหร้วมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

5.8.1 รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การดาํเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาํวนัของบริษัท 

รวมถึงการกํากับดูแลงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่

ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.8.2 จดัทาํแผนธุรกิจ และกาํหนดอาํนาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัทาํงบประมาณที่ใชใ้น

การประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท เพื่อขออนมุติัและมีหนา้ที่รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณที่

ไดร้บัอนมุติัดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษัิท 

5.8.3 กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 

และการเลิกจา้งพนกังาน รวมถึงกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และ

สวัสดิการต่างๆ สาํหรบัพนักงานและผูอ้ยู่ภายใตบ้ังคับบญัชาทัง้หมดที่มีตาํแหน่งตํ่า

กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอํานาจและหน้าที่ที่ตนได้รับ

มอบหมายใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

5.8.4 ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่

สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

5.8.5 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง 

การควบคมุภายในงานดา้นปฏิบติัการและสนบัสนนุต่างๆ และงานทรพัยากร 

5.8.6 เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอาํนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและ

หน่วยงานกาํกบัดแูลอ่ืนๆ 

5.8.7 ดแูลติดต่อกบัสาธารณชน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อเสรมิชื่อเสียงและภาพพจน์

ที่ดีของบรษัิท 

5.8.8 ดแูลใหมี้การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

5.8.9 มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ คาํสั่ง และขอ้บงัคบัที่เก่ียวกบัการ

ทาํงานของบรษัิท เช่น การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจา้ง  
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5.8.10 พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมสญัญา และ/หรือการดาํเนินการ

ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจาํวันของทางบริษัท 

ทัง้นี ้ภายใตว้งเงินที่อนมุติัโดยคณะกรรมการบรษัิท ตามตารางอาํนาจอนมุติัของบรษัิท 

5.8.11 มีอาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

5.8.12 รบัผิดชอบ ดแูล บริหาร การดาํเนินงาน รวมถึงกาํกับดแูลนโยบายรวมของบริษัทย่อย 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 

เปา้หมายทางการเงินและงบประมาณของบรษัิทย่อย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบอาํนาจในการบรหิารจดัการบริษัท ใหป้ระธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร โดยมีหลกัการและขอบเขตอาํนาจ  ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่งและมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติ

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุประการ 

(ข) เป็นผูมี้อาํนาจในการบังคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ และดาํเนินการ ตลอดจนเขา้

ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารคาํสั่ง หนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ที่ใชติ้ดต่อ

กบัหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและบคุคลอ่ืน ตลอดจนใหมี้อาํนาจกระทาํการ

ใดๆ ที่จาํเป็นและตามสมควร เพื่อใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเรจ็ลลุว่ง 

(ค) ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าว

ใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจดงักล่าว และ/

หรือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งที่คณะกรรมการของ

บรษัิท และ/หรือบรษัิท กาํหนดไว ้

ทัง้นี ้การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้

หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับรษัิท  

5.9 เลขานกุารบรษัิท 

เลขานุการบริษัท เป็นผูท้าํหนา้ที่ดูแลใหมี้การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุน้

เป็นไปอย่างราบรื่นและโปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

5.9.1 คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งแต่งตัง้เลขานกุารบรษัิท โดยคาํแนะนาํของประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทาํหน้าที่จัดเก็บ
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เอกสารรายงานการประชุม จดัเก็บและสง่สาํเนาการมีสว่นไดส้่วนเสียต่อประธานกรรม

การ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน เจ็ด (7) วนั รวมทัง้การอ่ืนที่คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนกาํหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์เม่ือมีการแต่งตั้งแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทแจ้งรายชื่อไปยงั

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุภายในสิบสี่ (14) วนั 

5.9.2 เลขานุการบริษัท มีหนา้ที่ดาํเนินการ ประสานงานเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ถือหุน้ และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับกฎหมายที่คณะกรรมการ

บรษัิท ควรรบัทราบ รวมทัง้จดัอบรม และใหข้อ้มลูแก่กรรมการ 

6. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กําหนด

ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรษัิทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิท 

6.1 ผู้ถือหุน้มีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑแ์ละนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตอ้ง

นาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาโดยกาํหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

6.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตอ้งรายงานเก่ียวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทน

กรรมการ หลกัการและเหตผุล ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท 

 

นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษัทใน

การประชมุ ครัง้ที่ 1/2566 

 


