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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 

บทนํา 

 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่า การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล

อาํนาจเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และ

มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสุงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทัจึงไดพ้ฒันาและถือปฏิบติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัน้ี มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อช่วยให้

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีนโยบายท่ีจะทบทวนนโยบายฉบบัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

เพือ่ปรับปรุงใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 
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คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบนัไดรั้บ

สิทธิพื้นฐานต่างๆ โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไร

จากบริษทั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ือง

สําคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีสําคญั การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ ทั้งน้ี       

ผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มี

หุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้  บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อส่งเสริม และอาํนวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. ให้ขอ้มูลท่ีสําคัญและจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างชดัเจน และทันต่อ

เหตุการณ์ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพร่ขอ้มูล ELCID) หรือเวบ็ไซตข์อง

บริษทั 

2. ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอเก่ียวกบัวนัประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อน

การประชุม นอกจากน้ี ยงัไดช้ี้แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่าง

ชดัเจนในเอกสารท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยบริษทัไดแ้จง้ช่วงเวลาในการรับเร่ืองผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั     

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัได้จดัส่งไปพร้อมกับ

หนงัสือนดัประชุม นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

5. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุม จะช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถื้อหุ้น

อย่างชัดเจน และบริษทัจะเร่ิมประชุมเม่ือมีจาํนวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นครบองค์ประชุม โดย

ดาํเนินการประชุมเรียงลาํดับตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น 

และซักถามเร่ืองต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มท่ี ทั้งน้ี ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน

การประชุม ประมาณหน่ึงชัว่โมงคร่ึง  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
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6. ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจํานวนหน่ึงในสามของจาํนวน

คณะกรรมการทั้งหมดซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัได้

ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีได้ในการเลือกตั้งคร้ังนั้น และ/หรือ กรณีท่ีมีบุคคลได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนเกินกว่าจาํนวน

กรรมการท่ีพึงมี ให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือ

บุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

7. ในการประชุมผูถื้อหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษทัได้ใช้วิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ี     

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนํามาประกอบการคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเม่ือจบการ

ประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

8. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่างๆ อย่าง

อิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่

ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซักถาม บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละ

สาขาเป็นผูใ้ห้คาํตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็น

ท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ 

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัไดห้ากมีผูถื้อหุ้น

หน่ึงคนร้องขอ และมีผูถื้อหุน้รายอ่ืนอีก 5 คน รับรองเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 

10. ในวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษทัไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจาํนวนและประเภทของ

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนประจํา ซ่ึงหากมีการเสนอ

เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัเป็นผูท่ี้รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเก็บรายงาน

การประชุมท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถดัมา และมีการนาํขึ้นแสดงบน

เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบทานความครบถว้น ก่อนนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังถดัไป 

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมทั้งจดัส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได้

อยา่งครบถว้น 
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คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะพยายามกาํหนดส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันกับผูถื้อหุ้นทุกราย      

ทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ เช่น  

1. การกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ 

แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น 

กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือ

มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณากาํหนด

เป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น หรือหากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม และสามารถมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเขา้ร่วมประชุม     

ผูถื้อหุน้เพื่อเป็นตวัแทนในการรักษาสิทธิของตนได ้ 

2. คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การระมดัระวงัในการใช้

ขอ้มูลภายในใดๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั หน้าท่ีการรายงานขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

เป็นตน้  

3. สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัได้จัดทาํหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นกาํหนดทิศทางการ

ลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และไดจ้ดัส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี 

บริษทัยงัไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระท่ีอยู่

ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เขา้ประชุมและออกเสียง      

เป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
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คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่แนวคิดในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยความโปร่งใส คาํนึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษทัได้กาํกบัดูแลให้มีระบบการ

บริหารจดัการท่ีเช่ือมัน่ได้ว่า บริษทัได้ปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ ตามสิทธิท่ีได้กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และได้

กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณธุรกิจดว้ย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1) การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ อาทิ ผูถื้อหุ้น ลูกค้าและผูบ้ริโภค พนักงาน คู่คา้และ/หรือเจ้าหน้ี 

คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคม 

2) การไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 

3) ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

4) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5) การรักษาขอ้มูลความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน 

6) จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปํญญา 

7) การต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่  

8) การจดัทาํรายงานทางการเงิน การบนัทึกขอ้มูล และการควบคุมภายในดา้นบญัชีและการเงินของบริษทั 

โดยประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการแจ้งขอ้มูลต่างๆ หรือร้องเรียน 

การกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม

ภายใน ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ e-mail : audit@wave-groups.com 

จดหมายธรรมดา ส่งถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

อาคารมาลนีนท์ทาวเวอร์ ช้ัน 15 

เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดแลว้สรุปประเด็น   

นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําการสอบสวนก่อนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะ

เก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจง้การกระทาํผิดและให้ความคุม้ครอง

ผูร้้องเรียน ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแยกต่างหาก  

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคัญกับเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย จึงมีความจาํเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมีการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

บริษทั  

ทั้งน้ี ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ไดม้อบหมายให้กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) หรือ

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานส่ือสารองคก์รและนกัลงทุน

สัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุ้นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ี หน่วยงานส่ือสารองคก์รและ

นักลงทุนสัมพนัธ์ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวง     

คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือโทรศพัท ์02-665-6705 หรือท่ี e-mail address:ir@wave-groups.com หรือท่ี   

web-site :  www.wave-groups.com ซ่ึงบริษทัมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี           

(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และข้อมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์          

แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษทั โดย

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหาร

ความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของ

บริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามนโยบาย หรือกลยุทธ์ท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ โดยมี

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัท  ได้จัดให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้ งหมดต้องมี ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บริหารอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู ้มี

ประสบการณ์ดา้นธุรกิจของบริษทั 

2) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งคณะ และมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติ

หน้าท่ีและถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และใน

จาํนวนน้ีมีอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัขั้นตํ่า ดงัน้ี 

1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  

2) มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 

3) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาใหก้บับริษทั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้ฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ    

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  

การสรรหากรรมการอิสระ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทัมีหลักเกณฑ์ในการ

คดัเลือกกรรมการอิสระ ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย    

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ     

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ     

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม      

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู ่    

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ          

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี            

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี

มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
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กรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามข้อ 4 หรือขอ้ 6 

คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได ้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุม  ผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี 

• ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

• เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระ 

• ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอ ใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

3. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการบริษทัทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุด

กบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็น        

ผูอ้อกจากตาํแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือได้

ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั  

 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

1) การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษทัมีประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นบุคคลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ

ถ่วงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารท่ีชดัเจน ตลอดจนการอนุมติัและการ

ดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการท่ีผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั ดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงาํ ตลอดจนมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้  
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2) ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2. ดูแลใหก้รรมการทุกท่านไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยา่งทนัเวลา เพื่อพจิารณาหารือในแต่ละวาระ 

3. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้ งคาํถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการ

ประชุม 

4. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ ทั้ งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษทักับฝ่าย

บริหาร 

5. ดูแลใหบ้ริษทัมีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิผล 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ตามหลกัของกฎหมายได้กาํหนดให้กรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีตดัสินใจและดูแลการดาํเนินงานของ

บริษทัใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบติัสาํคญั 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้น (Duty 

of Loyalty) 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

ปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. การลงนามผกูพนัในการกระทาํแทนบริษทันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองของบริษทั 

3. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น

อยา่งต่อเน่ือง เป็นประจาํทุกๆ ปี   

4. พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบริษทัใหแ้ข่งขนัไดท้ั้งในระดบัประเทศและในระดบัสากล 

5. กาํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจว่า มีการนาํนโยบายและกลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบติัตามเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง   

6. กาํกบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงรวมทั้งการกาํกบัดูแลและพฒันาบรรษทัภิบาลของ

บริษทั เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานท่ียอมรับ  

7. ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

8. จดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
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9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคญัของ

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใช้อาํนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนั

การกระทาํผิดกฎหมายดว้ย 

10. ดูแลผลประโยชน์ทั้งของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความ

โปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได ้

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดย

กรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 

โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท  อาจขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทัตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมาย

และจะต้องบริหารบริษัทตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่าง

เคร่งครัด ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ อย่างดี

ท่ีสุด รวมทั้งการคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร อาํนาจหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารให้รวมถึง

กิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ดาํเนินกิจการและบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง 

ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

3. ดาํเนินการให้มีการจดัทาํ และส่งมอบนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมติัและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการ 

5. การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่สามารถกระทาํได ้หากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาจมี

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ ต่อการใชอ้าํนาจนั้นๆ 

บริษทัไดจ้ดัทาํระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ เพื่อเป็นการกระจายอาํนาจ หน้าท่ี ในการตดัสินใจ

และการสั่งการตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการท่ีจ่ายเป็นเช็ค (จาํนวนเงินตั้งแต่ 

3,000 บาท ขึ้นไป) จะมีการอนุมติัโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั  



12 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 1 คน โดยทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพื่อให้การจดัการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการจัดการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับ

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั แนวปฏิบติัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2. ดูแลเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานกาํกบั

ดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั ในส่วนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมาย ขอ้บังคบัของบริษทั กฎและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

รวมทั้งขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุม และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงาน

โดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทาง

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

6. ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 

5. การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท            

จดทะเบียนอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษทัแลว้ไม่เกินจาํนวน 5 บริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถ

อุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2) นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

ได ้โดยเม่ือรวมบริษทัแลว้ ไม่เกินจาํนวน 5 บริษทั (ไม่รวมบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของบริษทั) ทั้งน้ี เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัและไม่กระทบต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  
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6. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ

นโยบายในการสรรหากรรมการของบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ี

ต้องการสรรหาใหม่ โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะให้ความสําคญักบับุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้

มีประวติัการทาํงานท่ีดี และมีภาวะผูน้ํา วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อ

องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยมีกระบวนการท่ี

โปร่งใส สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนต่อไป  

ทั้งน้ี ตามขอ้บังคบัของบริษทั กาํหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และเม่ือกรรมการพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับ       

ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อน จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน

กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 

2) การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทั ให้ปฏิบติัตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการของบริษทั โดยระเบียบดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาและ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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7. แผนการสืบทอดตําแหน่ง  

คณะกรรมการบริษทัเห็นความสําคัญและสนับสนุนให้มีการพฒันาแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั 

โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผูบ้ริหารดังกล่าว             

ไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รือตาํแหน่งท่ีวา่งลง ซ่ึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมีความคล่องตวัและต่อเน่ือง  

 

8. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองการดาํเนินงานท่ี

สําคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการ

ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมติั แลว้แต่กรณี อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการ

รายงานการปฏิบติังานเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบในรายงานประจาํปี ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การ

ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมี

คณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี   

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 

(และตามท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ใน

การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดาํเนินงานให้

ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

กาํกบัดูแล รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง ท่ี

รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมยั และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

หน่วยปฏิบติั รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมายและบญัชี ในกรณีท่ี

จาํเป็น 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานให้บริษทั มีงบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 
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2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี    

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง 

และระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั 

6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ    

แต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม       

กฎบตัร (Charter)   

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. จัดให้ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง รายงานภารกิจของคณ ะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ

แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บแจง้ขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบญัชี ในเร่ืองเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควร

สงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกาํหนดไว้

ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น เร่ืองทุจริต ฉ้อโกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องดาํเนินการตรวจสอบในเร่ืองดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีไดรั้บ

แจง้จากผูส้อบบญัชี 

9. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร   

9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2 การทจุริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรค

หน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการ

ใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายและจริยธรรมกาํหนดไว ้

11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยมีจาํนวนอย่างน้อย 3 

ท่าน ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีหลักในการพิจารณาสรรหาผูท่ี้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ี

ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืน พิจารณาแนวทางวิธีการและหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณากลัน่กรอง การบรรจุ 

แต่งตั้ง ถอดถอน การกาํหนดงบประมาณการขึ้นค่าจา้ง การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวลั

ประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือ่พิจารณาอนุมติัตามขั้นตอนต่อไป  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน 

2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการ         

ชุดต่างๆ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน 

3. พิจารณากลั่นกรอง การบรรจุ แต่งตั้ ง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึ้ นค่าจ้าง การ

เปล่ียนแปลงค่าจา้ง และผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวลัประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน 

4. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   

 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอ

ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน ความเส่ียงจากไม่

ปฏิบติัตามกฎ/ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2. กาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management Framework) 

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

4. ติดตามการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของหน่วยงานภายในองคก์ร 

5. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

6. รับทราบผลหรือความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ี

งานต่างๆ    

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 



18 

 

4) คณะกรรมการการลงทุน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการการลงทุนมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดนโยบายการลงทุนขององค์กร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการบริษทั  

2. กาํหนดกรอบการลงทุนขององคก์ร (Enterprise Investment Framework) 

3. พิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู ้ตราสารทางการเงินท่ีมี Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป 

และการลงทุนในหุน้ทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั   

4. กาํกบัดูแลการดาํเนินการตามขั้นตอนการลงทุน 

5. ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการลงทุนของหน่วยงานภายในองคก์ร 

6. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการลงทุน 

7. รายงานผลความคืบหนา้ของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 

5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปตาม

หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือให้แก่           

ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) และแนวปฏิบติัด้านการกาํกับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ของกลุ่มบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และใหมี้การถือปฏิบติัในทุกระดบั  

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ

การกาํกบัดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  

3. ส่งเสริมและกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินกิจการของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  
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4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบติั

ดา้นการกาํกบัดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  

ท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบติัดา้นการกาํกับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัเป็นปัจจุบนั 

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดขึ้น และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาอนุมติั  

5. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมติั  

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณ ะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

โดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ี

คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ ทั้งน้ี จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าววา่ อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวด้ว้ย    

2. นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และ

กรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทั้ งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั  

 

2) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกบัผลประกอบการของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองและนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 
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10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนา้ท่ีสําคญัในฐานะกรรมการบริษทัท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบ

และร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ดงัน้ี 

1) จาํนวนคร้ังและกาํหนดการประชุม 

โดยในแต่ละปีมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง (ปีละ 4 คร้ัง) แต่ละคร้ังจะมีการกาํหนดวาระการ

ประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน 

นอกจากน้ี การกาํหนดการประชุมคณะกรรมการดงักล่าว ได้ถูกกาํหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวนั 

เวลา ท่ีเหมาะสมล่วงหนา้ในการประชุมคร้ังสุดทา้ยของแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ตน้ปี 

2) องคป์ระชุมและการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงครบเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้ งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

จะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุม

จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ซ่ึงโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง จะใช้เวลา

ประชุม 2 - 3 ชัว่โมงโดยประมาณ ซ่ึงค่อนขา้งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือเลขานุการ

บริษทัไดโ้ดยตรง นอกจากน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถาม 

หรือช้ีแจงรายละเอียดในระหวา่งการประชุมได ้   

3) วาระการประชุม 

ประธานกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เร่ืองเขา้วาระการประชุม โดยท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ

ประชุมได ้

4) การจดัส่งเอกสารการประชุม 

ในการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย  5 วนัทาํการ 

เพื่อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาพอเพียงท่ีจะศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  
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5) การรายงานการประชุม 

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุม และจดัส่ง

ให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือพิจารณารับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของ

การประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ

ถูกตอ้งได ้ 

สําหรับรายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร 

พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซ่ึงจดัเป็นเอกสารท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุดเป็นความลบั

ของบริษทั โดยจดัเก็บอยู่ท่ีฝ่าย Corporate Finance ซ่ึงสํานักงานเลขานุการบริษทัสังกดัอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบคน้

อา้งอิง 

6) การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถจดัประชุมระหวา่งกนัเองไดต้ามความจาํเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 

เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย 

 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็น

รายบุคคลและทั้ งคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษัท และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อสามารถนํามาแก้ไขและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการประเมินท่ีไดต่้อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป  

2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายกาํหนดให้กรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละ

คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อสอบทานการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง

พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คดิเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อสามารถนาํมาแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการประเมินท่ีไดต่้อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผล

การปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทนของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินท่ีไดต่้อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและพิจารณา

อนุมติั    
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12. การปฐมนิเทศและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองของกรรมการ 

1) กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของบริษทั เพื่อให้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีสําคญั

และจาํเป็นอยา่งเพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 

2) กรรมการจะไดรั้บการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดส้นบัสนุนการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตาม

ขอ้เสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) เช่น หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Directors Certification 

Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซ่ึงกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้ผ่านการ

อบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทางเลขานุการบริษทัจะเป็นผูช่้วยแจง้หลกัสูตรการ

อบรมท่ีน่าสนใจให้กบัทุกท่านทราบ โดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทาํหน้าท่ีและกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองของกรรมการประกอบด้วยหลาย

รูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยีย่มชมธุรกิจต่างๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

 

13. จรรยาบรรณธุรกจิ   

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งดาํรงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอย่าง

เคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแยกต่างหาก 

 

14. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

1) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม

กฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการกาํหนดภาระหน้าท่ี ระเบียบอาํนาจอนุมัติและ

ดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั

ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการ

ถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม รวมทั้งบริษทัยงัจดัใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงาน

ท่ีรับผิดชอบ และไดก้าํหนดให้มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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2) การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีสํานักตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

รวมทั้งให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกาํกับดูแลกิจการ และให้

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมัน่ใจวา่ การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีกาํหนดและบรรลุตามนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดไว ้รวมทั้ง

บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ดงันั้น เพื่อให้สํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่าง

เต็มท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดให้สํานกัตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 

3) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักบักระบวนการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเส่ียงทุก

ประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

เพื่อให้คงเหลือความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดย

กาํหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และ การดาํเนินงานของ

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าวดว้ย 

คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและ      

กลยุทธ์ของบริษทั แผนการบริหารและจดัการความเส่ียงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง มีการทบทวน

นโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทับนเว็บไซต์ของ

บริษทัและติดประกาศ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รรับทราบและตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี คร้ังล่าสุด เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

 

 

 

  


